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เที่ยวเมืองมรดกโลกเขาหวงซาน ภูเขาที่เกิดจากการยกตวัของดินแดนอนัเป็นส่วนหน่ึงใน

ทะเลและดว้ยกาลเวลาผ่านไปเกิดการกดัเซาะจนกลายเป็นหินผาสูงชนัรูปร่างแปลกตาน่า

อศัจรรยย์ิ่ง ไม่เพียงเท่าน้ีเขาหวงซานยงัอุดมไปดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิดโดยเฉพาะป่าผลดั

ใบที่จะท าใหบ้ริเวณน้ีมีสีสวยงามหลากหลายสีสนั ใหเ้วลาท่านเที่ยวชมบนภูเขาหวงซาน

อย่างเต็มอ่ิมชมมุมต่างๆของภูเขาอย่างจุใจ ชมดินแดนเทียมฟ้าดุดสรวงสวรรคด์ว้ยตา

ของท่านเอง   

ก าหนดเดินทาง : 10-16 มกราคม 2566 

 

 

12.00 น.  พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเตอร ์U (ประตู10) สายการ
บินแอรไ์ชน่า   

14.55 น. เหินฟ้าสู่นครหงัโจว เท่ียวบินท่ี CA734 *ทานอาหารเย็นบนเครื่องบิน 
19.35 น. ถึงหงัโจว  เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากท่ีสดุแห่งหน่ึงเป็นแหล่งอตุสาหกรรม และ

สถาบนัศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีน ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” รถรบัท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

 เขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อน Holiday Inn Hangzhou Airport Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางไปยงัเมืองตุ๋นซี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
เท่ียง  ถึงหวงซานแวะรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น    

วันที่สอง  หางโจว-ตุน๋ซี-ยอดเขาหวงซาน-จุดชมวิวหมูเ่ห็ด    (B/L/D) 

วันแรก   กรุงเทพฯ-หางโจว         (-/-/-) 
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บ่าย เปลี่ยนเป็นนั่งรถอทุยานไปยงั กระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่ยอดเขาหวงซานสถานหียุนกู่ (นั่งรถประมาณ 30
นาที) เพลิดเพลินกบัทัศนียภาพอนัสวยงามและทะเลหมอก (นั่งกระเชา้ประมาณ 15 นาที) เขาหวงซาน
ประกอบดว้ยยอดเขามากมายสงูเสียดฟ้า ตน้สนแปลก หินท่ีดรููปทรงไม่เหมือนท่ีอื่น จึงเป็นภเูขาท่ีสวยท่ีสดุ
ของประเทศจีน ไดร้บัฉายาว่าเป็นภเูขาฮอ่งเต ้เดิมมีชื่อวา่อีซาน หรือภเูขาด า ต่อมาเปลี่ยนเป็น “หวงซาน” 
หรือ “ภเูขาเหลือง” ตามพระนามของหวงตี ้กษัตริยอ์งคแ์รกของจีน ท่ีเชื่อวา่ไดม้าฝึกฝนพละก าลงัและชบุ
ตวัอยู่บนขนุเขาแห่งนี ้และมีค ากล่าวว่า “หากไดช้มเขาหวงซานแลว้ ขนุเขาอื่นในปฐพีภพลว้นไมม่ี
ความหมาย” สมัผสัธรรมชาติท่ีประดจุภาพวาดจากปลายพู่กนัจีนชัน้ยอด *จากนัน้ฝากกระเป๋าสมัภาระ
ใหก้บัลกูหาบ ช่วยขนกระเป๋าไปยงัท่ีพกั *ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัเร่ืองน า้หนกักระเป๋าและควรมีขนาดกระทดั
ลดัเพื่อสามารถใหล้กูหาบแบกกระเป๋าได ้

จากนัน้ เดินลัดเลาะแนวภเูขาเขาท่ีอทุยานไดท้ าเสน้ทางเดินใหเ้ป็นอย่างดีมีทัง้พืน้ราบสลบักบัขัน้บนัได (เดิน
ประมาณ 2.50 กิโลเมตร หรือประมาณ 1.30 ช.ม.) ตลอดการเดินเทา้แวะถ่ายรูปด่ืมด ่าความงามของ
ธรรมชาติของฝ่ังตะวนัออกไปเร่ือยๆ ผ่านจุดชมวิวหมู่เห็ด ซึ่งเป็นชดุ
ชมวิวท่ีสามารถชมพระอาทิตยต์กดินและพระอาทิตยข์ึน้ไดใ้นบริเวณ
เดียวกนันี ้จากนัน้เดินเขา้สู่ส่วนกลางของหบุเขาหวงซานตดัผ่านเขา้
สู่ท่ีพกัในค ่าคืนนี ้

เย็น ถึงท่ีพกัรบัสมัภาระท่ีไดม้าส่งใหท่้านล่วงหนา้แลว้โดยลกูหาบ 
รบัประทานอาหารเย็น  
เขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อน  Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 
 
05.00 น.  ออกจากท่ีพกัเพื่อไปชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ี Purple Cloud Peak จนไดเ้วลาสมควรเดินกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
10.00 น. หลงัอาหารเชา้ ออกเดินเท่ียวชมความงามของเขาหวงซานทางฝ่ังทิศตะวนัตก แวะจดุชมวิว Rock 

Watching Pavilion จากนัน้เดินต่อไปตามเสน้ทางขัน้บนัไดไ้ปทางทิศตะวนัตกประมาณ  30-40 นาที แวะ
จดุชมวิว ยอดเขากวางหมิงติง่ เป็นยอดเขาท่ีสงูเป็นอนัดบัสองของ
เขาหวงซานมองเห็น  หน้าผาหินลอยฟ้า (Flying Over Rock) อยู่แต่
ไกล  เป็นท่ีอศัจรรยใ์จแก่ผูพ้บเห็นว่าหินกอ้นนีท้ าไมถึงตัง้อยู่ได ้ท่านจะ
ไดเ้ห็นขนุเขาต่างๆในบริเวณนีม้ีรูปรา่งประหลาดแตกต่างกนัออกไป 
บา้งเป็นรูปคลา้ยดอกบวับาน, รูปคลา้ยวานร, รูปคลา้ยเจา้แม่กวนอิม 
ยอดเขาเทียนตู ่เทียนตู่เฟิง แปลว่า ยอดเขาเมอืงหลวงแห่งสวรรค ์มี
ความสงู 1,829 เมตร สงูอนัดบัสามของเขาหวงซาน ชมทิวทศันด์า้นซี
ไห่ ชมเก๋งไผหยุน ซึ่งเป็นจดุชมหินแปลกของหวงซานไดดี้ท่ีสดุ ไผหยุ
นถิง แปลว่า เก๋งตา้นเมฆ ซึ่งเชือ่กนัว่าเมฆหมอกจะไม่สามารถมาถึง
เก๋งแห่งนีไ้ด ้ เดินต่อจนถึงจุดชมวิวไห่ซนิ ณ บริเวณนีท่้านจะไดช้มวิว
ทิวทศันแ์บบพาโนราม่าของทิศตะวนัตก  

วันที่สาม    เขาหวงซาน-จุดชมวิวกวนหมิงติง่-วิวหนิลอยทะเลหมอก-จดุชมวิวไห่ซิน    (B/L/D) 
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เท่ียง พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Baiyun Hotel ในบริเวณใกลเ้คียง 
บ่าย  เดินต่อจนถึงจดุชมวิวยอดเขาเต่า เป็นจดุเห็นวิวทางดา้นซีไห่ท่ีท่านจะไดเ้ห็นวิวในมมุท่ีแตกต่างออกไป 

ใหเ้วลาถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินจนไดเ้วลาเดินกลบัเสน้ทางเดิม 
17.30 รอชมพระอาทิตยต์กดนิ ณ จดุ Rock Watching Pavillion จากนัน้เดินกลบัเขา้ท่ีพกั 
ค ่า  เขา้ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า  

เขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อน  Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ 
09.00 น. เดินเทา้ไปยงัทิศตะวนัตกฝ่ังวิวภเูขาซไีห่ ในวนันีเ้ป็นการเดินบน

เสน้ทางบนัไดสงูชนั ท่านค่อยๆเดินอย่างชา้ๆ เดินขึน้บนัได
ประมาณ 250 ขัน้จนถึงจุดชมวิวภูผาเสียงสะท้อน เป็นจดุท่ี
ภเูขาตดัเป็นแนวด่ิงลงไปยงัเบือ้งล่าง ในขณะท่ีมีแนวภผูาสงูอยู่
เบือ้งหนา้ ณ จดุนีห้ากท่านตะโกนออกไปจะไดย้นิเสียงสะทอ้น

กลบัมา มองเห็นวิวจากล่องเขาเป็นแสงสว่างกระทบรอ่งหินเป็น
เงาสวยงามไปอีกแบบ  

จากนัน้ น าท่านเดินต่อไปยงัจดุชมววิ ผาหินลอยฟ้า (Flying Over 
Rock) เสน้ทางจากนีม้ีทัง้บนัไดสงูประมาณ 80 ขัน้ สลบักับพืน้
ราบ จนถึงจดุสงูสดุ ท่านจะไดเ้ห็นหินกอ้นใหญ่ตัง้ตระหง่านมอง
เป็นไดใ้นระยะไกล น่ีคือจดุวิวท่ีมองเห็นไดจ้ากยอดกวางหมิงต่ิง

เมื่อวานนี ้ใหท่้านถ่ายรูปท าสถิติพิชิตยอดเขา้อีกหน่ึงลกูแลว้ใน
วนันี ้ หลงัจากถ่ายรูป ณ ใจกลางหบุเขาหวงซานอย่างจใุจแลว้ 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัเสน้ทางเดิม จนสู่ภเูขาเบือ้งล่าง 

เท่ียง วนันีท้านอาหารกลางวนัชา้เล็กนอ้ย ณ ภตัตาคารของท่ีพกั 
Paiyunlou Hotel ในบริเวณนัน้ 

จากนัน้ เปลี่ยนเสน้ทางเดินเทรคเดินต่อไปยงัทิศวงแหวนซีไห่แกรนดแ์คน
ยอน ผ่านจดุ Cloud Dispelling Pavilion เขา้สู่เสน้ทางวงแหวน
ริมเขาจดุท่ีหน่ึง และจดุท่ีสองตามแต่ก าลงัขาของท่านจนไดเ้วลา
สมควร 

เย็น กลบัมายงัจดุ Cloud Dispelling Pavilion อีกครัง้เพื่อรอชมพระ
อาทิตยต์กดินดว้ยกนั  

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  
เขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อน  Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  เขาหวงซาน- จุดชมวิวภูผาเสียงสะท้อน-ผาหินลอยฟ้า-วิวพระอาทิตยต์ก    (B/L/D) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เช็คเอา้ทอ์อกจากท่ีพกั นั่งกระเชา้ลงจากหวงซานฝ่ังไท่ผิง 
 **ท่านตอ้งหิว้กระเป๋าเดินทางเดินลงบนัได 4 ชัน้ในสถานีกระเชา้(อารมณบ์นัไดหนีไฟตึกส านกังานทั่วไป) 

ดงันัน้การใชก้ระเป๋าเดินทางลกัษณะเป้จะช่วยเพิ่มความสะดวกไดอ้ย่างมาก 
10.00 น. รถโคชรบัท่าน ณ จดุนดัหมาย จากนัน้เดินทางไปยงัหมู่บ้านโบราณ

หงซุน ความหมายว่า “หมู่บา้นท่ียิ่งใหญ่” เป็นแหล่งมรดกโลกท่ีตัง้อยู่
ในมณฑลอานฮยุ ประเทศจีน หมู่บา้นแห่งนีไ้ดร้บัการอนรุกัษ์เป็น
อย่างดีไม่ใหเ้ปลี่ยนแปลงไปพรอ้มกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลีย่นไป ผงั
เมือง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทานท่ี
ครอบคลมุทัง้เมือง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเป็นเอกรกัษ์โดดเด่นของส่ิงท่ี
ยงัเหลืออยู่ ความโดดเด่นของหมู่บา้นหงชนุนอกจากจะอยู่ท่ีสถาปัตยกรรมในตวัอาคารแลว้ ยงัอยู่ในการ
วางผงัของหมู่บา้น ท่ีท าตามหลกัของฮวงจุย้ ซึ่งเป็นหลกัภมูิสถาปัตย์
ของจีน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั     
บ่าย เดินทางไปยงัตนุซี น าท่านเดินเล่นถนนโบราณตุนซี เป็นถนนโบราณ

ท่ียงัคงอนรุกัษ์แบบบา้นท่ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณของจีน บริเวณ
ถนนทัง้สองฝากฝ่ังจะจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกพืน้เมืองของมณฑล
อานฮยุ ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศยอ้นยคุแบบจีนโบราณ  

16.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองหงัโจว (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
เย็น  เดินทางถึงหงัโจว แวะรบัประทานอาหารอาหารค ่า  

เขา้สู่ท่ีพกั พกัผ่อน  4* หรือเทียบเท่า 
    
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรมท่ีพกั จากนัน้เดินทางสู่เมืองมรดกโลกโจวจวง (zhouzhuang) เดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองโจวจวง ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งตะวนัออกอนัดบั 1 แห่งประเทศ
จีน” และไดร้บัการยกย่องจากยเูนสโก Unesco ใหเ้ป็น “เมืองมรดกโลก” เดินทางเขา้สู่หมู่บา้นโบราณท่ี
ลอ้มรอบดว้ยล าน า้โบราณท่ีปัจจบุนัยงัคงอนรุกัษ์ความงามของสถาปัตยกรรมส่ิงปลกูสรา้งแบบจีนดั่งเดิมท่ี
มีอายกุวา่ 900 ปี รอ้ยละ 60 เป็นอาคารบา้นเรือนท่ีก่อสรา้งในสมยัราชวงศห์มิง (ค.ศ.1368-1644) และ
ราชวงศช์ิง (ค.ศ.1644-19   11)  

เท่ียง เดินทางถึงโจวจวงแลว้รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่าน “ ล่องเรือชมรอบหมู่บ้าน ” เพลิดเพลินกบัทิวทศันแ์ละบรรยากาศแบบยอ้นยคุผ่านชมสะพาน

โคง้โบราณท่ีมกัปรากฏใหเ้ห็นในภาพเขียนจีน เช่น สะพานหยงอนั(Yong’an) และ สะพานซื่อเต๋อ(Shi’de) 
หรือ สะพานคู่สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผูค้นท่ีมีความสมัพนัธก์บัสายน า้แมก้าลเวลาจะ

วันทีห่้า      เขาหวงซาน-หมู่บ้านโบราณหงซนุ-ถนนโบราณตุ๋นซี-หังโจว    (B/L/D)  

วันที่หก      หังโจว-โจวจวง-ล่องเรือชมหมู่บ้าน-เซียงไฮ้      (B/L/D)  
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เปลี่ยนไป โจวจวงเป็นเมอืงโบราณท่ียงัคงอนรุกัษ์ความงามทางดา้นสถาปัตยกรรมของส่ิงปลกูสรา้งต่างๆ 
มายาวนานตัง้แต่อดีตจะกระทั่งถึงปัจจบุนั  

15.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่เซี่ยงไฮ ้
17.30 น. เดินทางถึงเซียงไฮ ้รบัประทานอาหารเย็น จากนัน้เดินทางเขา้สู่สนามบิน 
21.40 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรไ์ชน่า เท่ียวบินท่ี CA805 
 
 
01.20 น. เขา้สู่วนัใหม่ เดินทางสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ   
 
อัตราค่าบริการ (บาท)  จ านวนผู้เดินทาง 10 ท่าน  

วันที่เดนิทาง ผูใ้หญ่ 2 ท่าน/ห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

10-16 มกราคม 2566 54,500.- 10,000.- 

**กรุณาอัพเดทราคาอีกคร้ัง เนื่องจากเป็นการประมาณราคาล่วงหน้า** 
อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าเครื่องบนิระหว่างประเทศและภาษสีนามบนิ กรุงเทพฯ-หงัโจว //เซีย่งไฮ-้กรุงเทพฯ ชัน้นักท่องเทีย่ว สายการบนิแอรไ์ชน่า   
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรม   
- ค่ายานพาหนะรบัส่งตามรายการ โดยรถมนิิโคช  
- ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) ระดบั 4 ดาวบนเขาและตวัเมอืงใหญ่ 
- อาหารมือ้เชา้ของทีพ่กั / อาหารแบบกล่องอย่างง่ายระหว่างเดนิเทีย่วบนหวงซาน ตามทีร่ะบุในโปรแกรม   
- ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวซ่ีาเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัท าการ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บั

บรษิทัประกนัชวีติ  
 

 
อตัราน้ีไม่รวม 

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

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

*ก าหนดขนาดใบกลางๆ น ้าหนักไม่เกนิ 20ก.ก. (ราคาโดยประมาณใบละ 100-200หยวน/เทีย่ว ทัง้นี้ขึน้กบัการต่อรองในวนันัน้ๆดว้ย)  
- 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  

*** ในกรณท่ีีท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 
 

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ          (-/-/-)  
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การยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 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 หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย    การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จาก
อุบตัเิหตตุ่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที ่ ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื    เอกสาร เดนิทาง
ไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีนั่ง่บนเครื่อง และโรง    แรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทั
ขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรบั
ค่าบรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบนิ 
จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ี ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
การเตรียมตัวเที่ยวเส้นธรรมชาตหิวงซาน 
หวงซานเป็นยอดเขาท่ีตอ้งขึน้กะเชา้และเดินตามเสน้ทางท่ีอทุยานไดป้รบัพืน้ท่ีเอาไวใ้ห ้ซึ่งประกอบดว้ยขัน้บนัไดสงูชนั เดิน
ขึน้-ลง เป็นหลายสิบขัน้ถึงสองรอ้ยขัน้(ในบางจดุ) และมีทางราบบางจดุ ดงันัน้ท่านตอ้งเตรียมอปุกรณใ์นการเดินเท่ียวชมวิว 
ดงันี ้
-ไม้เท้าช่วยเดิน แบบท่ีปรบัสัน้-ยาวได ้ทัง้นีต้อ้งเอาไมเ้ทา้ใส่กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่องในวนัเดินทาง (อาจรวมไวท่ี้กระเป๋า
หวัหนา้ทวัรเ์พื่อโหลดรวมกนัได)้ 
-กระเป๋าเป้เล็กๆสะพายตดิตัว ส าหรบัใส่อาหารกล่อง-ขนม ระหว่างเดิน / กระบอกน า้ / ของส่วนตวัเท่าท่ีจ าเป็น 
-เสือ้กันลมทีส่ามารถถอดออกได้ง่ายเวลารอ้น และสวมกลบัมาใส่ใหม่เวลานั่งพกัเหน่ือยจะรูสึ้กหนาว 
-รองเทา้ผา้ใบที่เหมาะกบัการเดิน 4-6 ชั่วโมงต่อวนั 
-กระเป๋าเดนิทางควรเป็นลกัษณะเป้สะพายหลงัได ้ทัง้นีจ้ดุขึน้ลงของสถานีกระเชา้สถานีไท่ผิงเป็นบนัได3้-4ชัน้ ประมาณ
บนัได 40-50 ขัน้ ไม่มีลิฟท ์ไม่มีลกูหาบเขา้มาช่วย ท่านจะตอ้งยกกระเป๋าเดินลงบนัไดเอง ถา้เป็นกระเป๋าลอ้ลากจะมีความ
ล าบากมาก 
-สนับเข่า เตรียมสนบัเข่าส าหรบัสวมใส่ตอนเดินจะช่วยพยงุและรกัษาการใชข้อ้เข่าไม่ใหห้นกัมากจนเกินไป 
 
ลักษณะเส้นทางเดนิชมววิ 

  

  
 ลกูหาบแบบสมัภาระรบั-ส่งโรงแรมไปสถานีกระเชา้ 

 


