
 

 
 
 

เบกิฟ้ามรดกโลก ดนิแดนเทพกสกิร “เสนิหนงเจีย้” 
อลังการเข่ือนยักษ์ซานเสียต้าป้า  ล่องแม่น า้แยงซีเกียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ล่องเรือเพื่อชมความงามของ “ซีหลิงเสีย”  
 ชม อุทยานเสินหนงเจีย้ มรดกโลกทางธรรมชาติ 
 ล่องเรือ ผ่านชม เข่ือนยักษ์ซานเสียต้าป้า   
 พักโรงแรม 5 ดาว 
 ไม่ลงร้านรัฐบาล 

 
ก าหนดการ        

   14-19 กันยายน / 12-17 ตุลาคม 2561 
 



 

วันแรก          (1)     กรุงเทพฯ – อู่ฮ่ัน 

16.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4  ประต ู9-10 
(เคาเตอร์ U ) สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

18.05 น.        ออกเดินทางสู ่เมืองอู่ฮ่ัน โดยเที่ยวบินที่ CZ3058   
22.30 น. ถึง เมืองอู่ฮ่ัน เป็นเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกัน คือ อู่ชาง   ท่ีมีมาตัง้แต่

สมยัราชวงศ์ฮัน่      ฮัน่หยาง เมืองเก่าอายุกว่า 1,400 
ปี และฮัน่โขว่ อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็นท่ีตัง้มัน่
ทางทหารในสมัยราชวงศ์ซ่ง และ 1 ใน 4      เมือง
การค้าสําคัญของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง     ยุคล่า
อาณานิคมฮั่นโข่วถูกทางการแบ่งเป็นพืน้ท่ีสมัปทาน
ของสัมปทานอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน รัสเซีย และญ่ีปุ่ น ทําให้ตัวเมืองฮั่นโข่ว เต็มไปด้วย
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ีสวยงามคล้ายเซี่ยงไฮ้  หลงั  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน
ศลุกากร นําทา่นสูท่ี่พกั  

                   พักที่อู่ฮ่ัน武汉万科君澜酒店 Wuhan Narada Grand Hotel ระดับ 5* หรือ
เทียบเท่า 

วันที่สอง               (2)  อู่ฮ่ัน – ผ่านเมืองจงิโจว – อี๋ชาง  - ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง (ซหีลิงเสีย)-ผา่นชม 
เข่ือนซานเสียต้าป้า   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง ระหว่าง
ทางผา่นเมืองจิงโจว เป็นเมืองเลก็ๆ อยูร่ะหวา่งเมืองอู่
ฮั่นกับเมืองอ๋ีชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามก๊กเป็นเมือง
หน้าด่านช่ือว่าเมืองเกงจ๋ิว ซึ่งครัง้หนึ่งเมืองนีข้งเบ้ง
แนะนําให้เลา่ป่ียดึเมืองนี ้เพราะเมืองเกงจ๋ิวเป็นเมืองท่ี
มีชยัภมิูท่ีดีท่ีสดุ ตอ่มากวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเลา่
ป่ีได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี ้

เที่ยง    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่าน
ล่องเรือเพื่อชมความงามของ  “ซีหลิงเสีย”  ใน
สมยัก่อนการผา่นช่องแคบนีมี้อนัตรายมาก เน่ืองจากมี
โขดหินใต้นํา้เป็นจํานวนมาก  ต่อมารัฐบาลได้ทําการ
ระเบิดหินใต้นํา้ และอีกทัง้ยังมีการสร้างเขื่อนขึน้ใหม่ 
ทําให้นํา้ มีระดับความสูงเพิ่มขึน้  จากเดิม  60-100 



 

เมตร ทําให้ช่องแคบซีหลิงเซียนีมี้ความปลอดภยั เรือทัว่ไป
สามารถสญัจรได้ จะมีเพียงแต่  Qutang xia และ wuxia  
สองช่องแคบนีท่ี้จมอยูใ่ต้นํา้หลงัจากสร้างเข่ือน ระหว่างทาง 
เรือลอ่งผา่นชม เข่ือนซานเสียต้าป้า  ท่ีได้รับการบนัทึกลง
กินเนสบุ๊ค โครงการเขือ่นยกัษ์ท่ีใหญ่โตท่ีสดุอีกแห่งหนึ่งของ
จีน นับตัง้แต่การสร้างกําแพงเมืองจีน และเป็น ท่ีน่า
ภาคภมิูใจเป็นอยา่งยิ่ง การออกแบบเข่ือนทัง้หมด สว่นใหญ่
เป็นวิศวกรชาวจีน มีความยาวทัง้หมด 2,309 เมตร สนัเขื่อน
สงู 185 เมตร ช่องระบายนํา้ของเขื่อนยาว 483 เมตร มี
ประตูให้เ รือผ่าน 5 ลําดับชัน้ เขื่อนนีถู้กสร้างให้ รับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว ได้ถึง 7 เร็กเตอร์  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
   พักที่อี๋ชาง  宜昌万达皇冠假日酒店 – Crowne Plaza Yichang  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

   

วันที่สาม    (3)       เมืองอี๋ชาง – น า้ตกซานเสีย – อุทยานเสินหนงเจีย้ – เสินหนงถัน – เทียนเซินเฉียว       

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําท่านสู่เมือง เสินหนงเจีย้ ระหว่างทาง นําคณะ
ท่องเท่ียว น า้ตกซานเสีย ตัง้อยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียว
เซี่ยวฟง ครอบคลุม 6,000 ไร่ มีนํา้ตกธรรมชาติและ
ทิวทัศน์ของป่าไม้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นฉากเสน่ห์วัฒนธรรม
พืน้บ้าน, กีฬาทางนํา้และความบันเทิงการเดินทางและ
การผจญภยัอ่ืน ๆ นํา้ตกยาว 5 กิโลเมตร พร้อมกับการ
กระจายกวา่ 30 สาย เป็นจุดชมวิว AAAA ระดบัชาติ  ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู ่อุทยานเสินหนงเจีย้ 
ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย มีความสงูเหนือ
ระดบันํา้ทะเลเฉลีย่แล้วกวา่ 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสิน
ห น ง เ จี ้ย เ ป็ น ย อ ด เ ข า สู ง ท่ี สุ ด  มี ค ว า ม สู ง เ ห นื อ
ระดับนํา้ทะเล 3,105.4 เมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมด 70467 
เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 100*100เมตร) และเป็นยอดเขา
สงูสุดในภาคกลางของจีน เป็นพืน้ท่ีรอยต่อของยอดเขาสงูตะวันตกเฉียงใต้ของจีน กับ แนวเนินเขา

ตอนกลาง กินพืน้ท่ีส่วนมากอยู่ในเขาต้าปา（大巴山）คุณภาพดินยงัคงเป็นดินอุดมสมบรูณ์ 
เหมือนยุคไดโนเสาร์สภาพอากาศจะเหมือนเขตโซนร้อนทางตอนเหนือของเอเชีย ถึง ตอนกลาง 
สถานท่ีนีจ้ะอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตแรกกําเนิด (พวกสตัว์เซลเดียว หรือ พวกสิ่งมีชีวิตสมัยดึกดําบรรพ์) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3itiorqjVAhXIEbwKHQvjA7EQFghoMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297438-d1961993-Reviews-Crowne_Plaza_Yichang-Yichang_Hubei.html&usg=AFQjCNE6GCJAi-rZd-ZGgtULGQBbtMweoQ


 

อยูม่ากมาย เป็นจุดวิจยัพรรณสตัว์ และพรรณพืชนานาพนัธ์ุ เป็นจุดรวม พรรณพืช และพรรณสตัว์กวา่
คร่ึงประเทศของจีน และ ยงัรวมไปถึงประเทศในเขตร้อน เขตอบอุ่น และ เขตเย็นของเอเชียอีกด้วย   

เท่ียง    อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีเปิดของการท่องเท่ียว ในพืน้ท่ีทัง้หมดล้อมรอบ
ด้วยภูเขาท่ีสวยงามและเงียบสงบ พิพิธภณัฑ์ตวัอย่าง
ผีเสือ้ รูปปัน้ววัของ เสินหนง รูปปัน้ยืนสงู 21 เมตรและ 
กว้าง 35 เมตร หินห้าสเีป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทอง
ไม้ นํา้ ไฟ และ ดิน  จากนัน้นําท่านข้าม  สะพาน

สวรรค์ หรือเทียนเซินเฉียว สงูระดบันํา้ทะเล 1200 
เมตร พืน้ท่ีกว้าง 60 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศใต้
ของหมู่ บ้านใช่ฉี ถนนรัฐ 209 จากเสินหนงเจีย้ 4.8 
กิโลเมตรเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2003 
พืน้ท่ีการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศใหม่ สถานท่ีท่ีโดดเด่นมี ถํา้
แปลกประหลาด สะพานแปลกประหลาด นํา้ตกแปลก
ประหลาด เหมาะกับการพกัผ่อน, ท่องเท่ียว ผจญภัย  
ยอดเขาหินปกคลมุด้วยต้นไม้ดอกไม้ป่า เส้นทางหน้าผาสงูชันริมหน้าผาสัน้ ๆ รูปแบบประกอบภาพ
ภมิูประเทศอยา่งมีสสีนั 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักที่เสินหนงเจีย้   神農架阿爾卡迪亞森林酒店  A’er Kadiya Senlin Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ส่ี                 (4)    อุทยานเสินหนงเจีย้ – อุทยานเสินหนงติ่ง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําท่านเท่ียวชม อุทยานเสินหนงติ่ง “เขตป่าเสินหนง
เจีย้” อีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่มาเยือน ตัง้อยู่บริเวณ
ชายขอบตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย ท่ีน่ีเป็นเขตปกครอง
เพียงแห่งเดียวของประเทศจีนท่ีใช้ “เขตป่าไม้” มาตัง้
ช่ือ   เสนิหนงเจีย้ เป็นสนัปันนํา้ของแม่นํา้แยงซีเกียงและ
แม่นํา้ฮั่นสุ่ย ภายในพืน้ท่ีมีขุมข่ายแม่นํา้ 4 สาย คือ แม่
นํา้เซียงซี แม่นํา้เหยียนตู้  แม่นํา้หนานเหอ และแม่นํา้ตู่เหอ 
เน่ืองจากบริเวณนีอ้ยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้อนทิศเหนือแถบเส้น
ละติจูดกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝนตกชุก      เม่ือความสงู
จากระดบันํา้ทะเลเพิ่มขึน้ทกุ ๆ 100 เมตร ฤดกูาลจะต่างกัน 3-

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA


 

4 วนั สภาวะแตกตา่งกนัแบบ “เชิงเขาร้อนดัง่ฤดรู้อน ยอดเขาสดช่ืนดัง่ฤดใูบไม้ผล ิตีนเขาสบายดัง่ ฤดู
ใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นนํา้แข็ง สแีดง-ส้ม-เหลอืง-เขียวดไูม่นา่เบื่อ แต่ไม่อาจจําแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิ 
ฤดรู้อน ฤดใูบไม้ร่วงหรือฤดหูนาว” เป็นคําพรรณนาความผิดแผกของภมิูอากาศท่ีเสนิหนงเจีย้  จากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความร้อนชืน้สลบักับ
ความกดอากาศสงูของแผน่ดินใหญ่ท่ีแห้งและหนาว
เย็น ประกอบกับมี การปรับพลังความร้อนและ
ปริมาณฝนของป่าดงดิบบนภูเขาสูงจึงทําให้ท่ีน่ีมี
สภาพภูมิอากาศท่ีเย็นสบาย ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดู
หนาวก็ไม่หนาวจัด จนเกินไป ขณะท่ีเมืองต่าง ๆ 
ทา ง ต อ น ใ ต้ เ ป็ น ฤ ดู ร้ อ นแ ล ะ มี อุ ณ ห ภู มิ สู ง ท่ี เ สิ น หน ง เ จี ย้ แ ห่ ง นี ก้ ลับ เ ป็ น ดิน แ ด น ท่ี เ ย็ น
สบาย    สภาพแวดล้อมทางภมิูศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและสภาพภูมิอากาศสามมิติทําให้เสินหน
งเจีย้กลายเป็นแถบผลดัเปลี่ยนของพืชพนัธ์ุภาคเหนือภาคใต้ของจีนและเป็นบริเวณท่ีสตัว์นานาชนิด
มาขยายพนัธ์ุและดํารงชีวิตปะปนอยู่ด้วยกัน เสินหนงเจีย้มีพืชพนัธ์ุพฤกษชาติต่างๆกว่า   3,700 ชนิด 
โดยมี 40 ชนิดเป็นพืชสงวนแหง่ชาติและยงัมีสตัว์ต่างๆ มากกว่า 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิด เป็นสตัว์
สงวนแหง่ชาติ ซึง่เกือบจะครอบคลมุพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสตัว์ทัง้หมดตัง้แตท่างตอนเหนือเร่ิมจากแม่นํา้โม่
เหอในมณฑลเฮยหลงเจียงเหนือสดุของจีนไปถึงแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ และเทือกเขาหิมาลยั
ทางตะวนัตก     ระบบนิเวศน์ป่าดิบเขตกึ่งร้อนของเสิ่นหนงเจีย้ซึ่งรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แห่งเดียวใน
เขตละติจูดกลางของโลกปัจจุบนัเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวระดบัโลกท่ีผูกขาดความมีเอกลกัษณ์ไว้
มากท่ีสดุ ประเภทของสตัว์และพนัธ์ุพฤกษชาติมีความหลากหลายเก่าแก่ และหายาก วฒันธรรมภูเขา
สงูของดินแดนตอนในอันมีเอกลกัษณ์และคงความดัง้เดิมไว้ ประกอบกันขึน้เป็นภาพธรรมชาติอัน
วิจิตรงดงามหลากสีสนั ทําให้เสิ่นหนงเจีย้ได้รับการยกย่อง ขนานนามต่างๆ นาๆ เช่น “ไข่มุกสีเขียว” 
“สวนพฤกษาและสตัว์ท่ีกําเนิดขึน้เองตามธรรมชาติ” “แหลง่ลีภ้ยัแห่งชีวภาพ” “คลงัพนัธุกรรมของพืช
และสตัว์” “พิพิธภณัฑ์ ทางธรรมชาติ” “อาณาจกัรแหง่ความร่มร่ืน” ทัง้นีท้ัง้นัน้เสิ่นหนงเจีย้กําลงัดึงดูด
สายตาของชาวโล  กด้วยธรรมชาติและระบบนิเวศน์แบบดัง้เดิมและสมบูรณ์  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานเทียนเย่ียน เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวสาํคญัอีกแหง่ในเสิน่หนงเจีย้  เป็นเขตอุทยาน  
เน้นการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco tourism) มี
พืน้ท่ี ประมาณ926.24 ตารางกิโลเมตร   สถานท่ีนีไ้ม่
เพียงแตจ่ะมีพรรณไม้ในยคุจูราสคิ แตย่งัมีแม้กระทัง้พืช
พรรณในโลกยุคนํา้แข็ง คงเหลอือยูด้่วย สถานท่ีแหง่นีย้งั
มีพรรณต้นไม้ท่ีใกล้จะสญูหายไปจากโลกนีอี้กราว 100 
กวา่ชนิดขึน้ไป สมนุไพรกวา่ 1,800 ชนิด ในนัน้มีกวา่ 60 



 

ชนิดท่ีมีคณุสมบติัตอ่ต้านมะเร็งรวมกนัขึน้เป็นป่าไม้นานาพนัธ์ุ โดยเฉาพะในช่วงเดือน  ตุลาคม-
พฤศจิกายน ของทกุปี เป็นฤดใูบไม้เปลีย่นสี   

ค่ํา    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที่เสินหนงเจีย้   神農架阿爾卡迪亞森林酒店  A’er Kadiya Senlin Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า               (5)     เส่ินหนงเจีย้ – เมืองอี๋ชาง – อู่ฮ๋ัน (รถไฟความเร็วสูง) – การแสดงฮ่ันซิ่ว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองอี๋ชาง เมืองเลก็ ๆ ตอนกลางของแม่นํา้แยงซีเกียง ก่อนปี ค.ศ. 
1978 ยงัเป็นเมืองท่ีมีพลเมืองประมาณ 3 แสนกวา่คนท่ีไม่มีใครรู้จกั เน่ืองด้วยรัฐบาลจีนสร้างเข่ือน กกั
เก็บนํา้และโรงงานผลติไฟฟ้าพลงังานนํา้ ทําให้เมืองอ๋ีชางกลายเป็นเมืองแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีโดง่ดงัของ
ประเทศจีน นัน่คือการมาลอ่งเรือชมวิวทิวทศัน์ของแม่นํา้แยงซีเกียงและการมาชมเข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกท่ีช่ือวา่ “ซานเสยีต้าป้า”  เมืองอ๋ีชาง เป็นจุดขึน้-ลงเรือเพื่อลอ่งเรือแม่นํา้แยงซีเกียง  

เท่ียง    รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง 
(300 km/ช่ัวโมง) ซึง่ถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  

……..         เดินทางสู่เมืองอู่ฮ่ัน  ขบวนรถไฟที่ D5868 

  กระเป๋าสมัภาระ จะอยูใ่นรถบสัตามไปท่ีอู่ฮัน่ 

……..         ถึง เมืองอู่ฮ่ัน นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร นําทา่นชม การแสดงฮ่ันซิ่ว (เวลาการแสดง 20: 00-21: 30) โดยศิลปินท่ีมีช่ือเสยีงทัว่โลก 

Mt. Frank De Gong กํากบัเอง สร้างท่ีลาสเวกัส แสดงคือ “O” และ” ความฝัน “ ยงัมีท่ีมาเก๊า “  ซุย่อู่
เจียง”  เป็นการแสดงรวบรวมความหลากหลายของการแสดงละครกายกรรม ใช้ม่านนํา้ เคร่ืองจกัรใน
เวทีและอุปกรณ์ไฮเทคอ่ืน ๆ และผา่นการใช้เสยีงและแสงท่ีสามารถเสริมกบัเจ้าของท่ีกําหนดเอง สิง่
อํานวยความสะดวกการเคลือ่นย้ายเวทีท่ีนัง่ ในรูปแบบการนําเสนอเทคโนโลยีท่ีนา่ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนกั  

 พักที่อู่ฮ่ัน  武汉马哥孛罗酒店 - Marco Polo Wuhan ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก       (6)      พพิิธภณัฑ์หูเป่ย  – อู่ฮ่ัน – กรุงเทพฯ     

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297437-d1143515-Reviews-Marco_Polo_Wuhan-Wuhan_Hubei.html


 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์หูเป่ย 1 ใน 5 พิพธิภณัฑ์ท่ีใหญ่

และดีท่ีสดุของประเทศจีน เป็นแหลง่จดัเก็บและแสดงวตัถุ
โบราณอนัลํา้คา่ของมณฑลหเูป่ย โดยเฉพาะ เคร่ืองดนตรีจีน
โบราณ-เปียนจงช่ิว ท่ีทําจากสาํริดอายกุวา่ 2,000 ปีในสมยั
ชุนชิวท่ีขดุค้นพบในมณฑลหเูป่ย ทกุวนันี ้ ยงัสามารถนํามาจดัแสดงเป็นดนตรีโบราณได้อยา่งไพเราะยิ่ง 
นบัเป็นอีกหนึง่วฒันธรรมวิเศษของจีนโบราณ  ชมการแสดงเคร่ืองดนตรีจีนโบราณ-เปียนจงช่ิว เพียงแหง่
เดียวในประเทศจีน  ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

14.05 น. บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ   เท่ียวบินท่ี CZ3057   
16.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

   ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ   



 

อัตราค่าบริการ   ไม่เข้าร้านรัฐบาล  
      

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน    32,800.- บาท 6,800.- บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2 ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป( หนงัสอืเดินทางไทย )   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการจอง 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
2.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 25 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการ 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 



 

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ี
อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


