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เยอืนแดนประวตัิศาสตรส์ามก๊ก ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี ตน้แปะก๊วยสทีอง 
ขึน้อทึยานเขาบูต๊ึง๊ ชมโรงถ่ายภาพยนตรฮ์ัน่เฉงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    เดือนพฤศจิกำยน 
    2 – 7  พฤศจิกำยน 2562 

9 – 14 พฤศจิกำยน 2562 

 วันแรก               (1)  กรุงเทพฯ – เมืองอู่ฮ่ัน   

10.00 น. พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบิน 
ไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

12.25 น.        ออกเดินทางสูเ่มืองอู่ฮัน่ โดยเที่ยวบินที่ CZ8344   
16.40 น. ถึงเมือง อู่ฮ่ัน เป็นเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกนั คือ อู่ชาง   ท่ีมีมาตัง้แตส่มัย

ราชวงศ์ ฮัน่      ฮัน่หยาง เมืองเก่าอายกุวา่ 1,400 ปี และฮัน่โข่ว อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็นท่ีตัง้
มัน่ทางทหารในสมยัราชวงศ์ซง่ และ 1 ใน 4      เมืองการค้าส าคญัของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง      ยุค
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ลา่อาณานิคมฮัน่โข่วถกูทางการแบ่งเป็นพืน้ท่ีสมัปทานของสมัปทานอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย 
และญ่ีปุ่ น ท าให้ตัวเมือง     ฮั่นโข่ว เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ีสวยงามคล้ายเซี่ยงไฮ้  
หลงั  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากร น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พัก เมืองอู่ฮ่ัน  武汉万科君澜酒店 (Wuhan Narada Grand Hotel)   ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง         (2)    อู่ฮ่ัน – เมืองสุยโจว – หุบเขำแปะก๊วย – เมืองเจ่ำหยำง 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสุยโจว เพื่อชม หุบเขำแปะก๊วย  มณฑลหูเป่ย ตัง้อยู่ตอนกลาง ของ
ประเทศ มีอาณาเขตอยู่ในพืน้ ท่ีของแม่น า้ 2 สาย
คือ แม่น า้ฉางเจียง (แยงซีเกียง) และฮัน่เจียงเน่ืองจาก
อยู่ ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิงทางตอนกลางของ
แม่น า้ ฉางเจียง จึงได้ช่ือว่า ‘หูเป่ย’ ซึ่งแปลว่า เหนือ
ทะเลสาบ มีเมืองหลวงช่ือ อู่ฮั่น มีเนือ้ท่ี 185,900 ตร.
ก.ม. มีประชากร 60,160,000 คน ความหนาแนน่ 324/
ตร. ก.ม. จีดีพี 631.0 พันล้านเหรินหมินปี้ จีดีพีต่อ
ประชากร 10,500 เหรินหมินปี ้ 

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร    
น าท่านเท่ียวไปยัง หุบเขำแปะก๊วย   (GINGKO 
VALLEY) สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงของ  
สยุโจว ชมความงดงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบ
เขาแปะก๊วย  ซึ่งมีจ านวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น 
แต่ท่ีน่าอัศจรรย์ใจ ต้นเก่าแก่โบราณท่ีมีอายุเกิน 
1000 ปีมีประมาณ 308 ต้น, อายุประมาณ 100 ปี 

ประมาณ 17,000 ต้น ท่ีได้รับดูแลรักษาเป็นอย่างดี 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม ของทุกๆปี 
ถือเป็นช่วงบรรยากาศท่ีดีท่ีสดุในการชมการเปลี่ยนสี
และผลดัใบของต้นแปะก๊วย  ใบไม้สีสนัเขียวสดของ
ใบค่อยๆเปลี่ยนเป็นส้มอ่อน และเหลืองอร่ามทัง้ต้น
กระจัดกระจายไปทัว่ทัง้หุบเขาจวบจนผลดัใบทิง้ร่วง
หล่นสู่พืน้ดิน ท าให้ทั่วทัง้หุบเขากลายเป็นแผ่นดินสี
เหลืองทอง   งดงามและดึงดูดใจยิ่งนกัท่องเท่ียวยิ่งนกั…..อิสระให้ท่านได้เดินเท่ียวชมและถ่ายภาพ
ความประทบัใจ  
 

https://www.agoda.com/zh-cn/wuhan-narada-grand-hotel/hotel/wuhan-cn.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B5
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเจ่ำหยำง (Zaoyang ) ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลหูหนาน 
มีแม่น า้จือ (Zhi River) ไหลผ่านเมือง เมืองเจ่าหยางมีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 20,000 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิ
ประเทศของเมืองเจ่าหยางมีความหลากหลาย มีทรัพยากรน า้อุดมสมบูรณ์ และมีภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการเพาะปลกูธัญพืช เมืองเจ่าหยางยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะท่ีมีพืน้ท่ีป่าไม้ขนาดใหญ่ท่ีสดุ 1 
ใน 4 ของมณฑลหหูนาน นอกจากนี ้ยงัมีทุง่หญ้าขนาดใหญ่บนภเูขาสงู ซึง่เหมาะแก่การท าปศสุตัว์อีก
ด้วย เมืองเจ่าหยางมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 2,000 ปี โดยในอดีตมีช่ือว่า เมืองเป่าช่ิง 
(Baoqing) ปัจจุบนัในเขตเมืองเจ่าหยางยงัคงเหลือร่องรอยโบราณสถานและโบราณวตัถุตา่ง ๆ อยู ่ซึ่ง
หลายแหง่มีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พัก เมืองเจ่ำหยำง枣阳汉城酒店 Hancity Grand Hotel    ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สำม          (3)  โรงถ่ำยฮ่่ันเฉิง – เมืองเจ่ำหยำง - เขำบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซนั 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสูโ่รงถ่ำยฮ่ันเฉิง ตัง้อยู่ในเมืองเจ่าหยาง มณฑลหูเป่ย  เป็นโรงถ่ายขนาดใหญ่ พืน้ท่ี
ก่อสร้าง  800,000 ตารางเมตร ออกแบบโดย  Tsinghua University ทุนก่อสร้างกว่า 2,287 พันล้าน
หยวนเป็นอาคารสถาปัตยกรรมย้อนยคุผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมฮัน่  ภายในประกอบไปด้วย  ศนูย์
วิทยุโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่โรงละครพืน้ท่ี 8,400 ตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ 1,500 คน  มี
พิพิธภณัฑ์เนือ้ท่ี 5,200 ตารางเมตร จดัแสดงสิง่ประดิษฐ์ และ นวตักรรมท่ีคิดค้นขึน้มาในสมยัราชวงศ์
ฮัน่ 
 

 
 
 
 

  อำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
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จากนัน้น าท่านเดินสู่ เขำบู๊ ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน ใน
ภำษำจีนกลำง มีอีกช่ือว่ำ ไท่ เหอซัน  ซึ่งเป็น
ธรรมชาติท่ีสวยงาม และยงัได้รับรางวลัมรดกโลกทาง
วฒันธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 
400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาท่ีมีความส าคัญของลทัธิ
เต๋า ท่ี เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่  หรือเทพเจ้า
เสวียนอู่ ท่ีศาสนาเตา๋เคารพนบัถือ ได้บ าเพ็ญตบะบน
ยอดเขาแห่งนี ้รู้สกึติดอกติดใจกับเทือกเขา ท่ีเสมือน
เป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทัง้บุ๋นและบู้ต่อกรกับภิกษุ
หลายรูปของฝ่ายพุทธ จนได้รับชยัชนะสามารถยึดเขา
แหง่นีเ้ป็นท่ีพ านกัสบืมาเขาบู้ตึ๊งได้  กลายมาเป็นแหลง่
ฝึกวิชา และเข้าฌานของนกัพรตลทัธิเต๋า หลายส านกั
มาหลายยคุสมยั และยงัเป็นท่ีก าเนิดสดุยอดวิชากงัฟูท่ี

โด่งดัง ตามท่ีเราเคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายก าลงัภายใน
ด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู้ ตึ๊ง มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 
321 ตร.กม. ประกอบด้วย สว่นท่ีเป็นหมู่ตกึโบราณ ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม และส่วนท่ีเป็น
ทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระน า้ บอ่น า้พรุ้อน ถ า้ หน้าผา
และยอด เขา  รวมกว่า ร้อย แห่ ง  บ น เขาบู้ ตึ๊ ง  มี
สถาปัตยกรรมนบัตัง้แต่สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง 
โดยสว่นใหญ่ เป็นอารามหรือวิหารท่ีมีความส าคญัในศาสนาเต๋าซึง่โบราณสถาน ท่ีหลงเหลอืมาจนทุก
วนันี ้สว่นใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมสมยั ราชวงศ์หมิง ท่ีเป็นเช่นนีส้ืบเน่ืองมาจาก กษัตริย์เฉิงจู่จูตี ้(หย่ง
เลอ่) ทรงเคารพเลื่อมใสในศาสนาเต๋าอย่างแรงกล้า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสน
สถานของศาสนาเตา๋ขึน้มากมายนัน่เอง  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเขำบู๊ตึง๊武当山建国饭店 Jianguo Hotel ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ ส่ี               (4)   เนินเขำไท่จึพอ – ต ำหนักยอดเขำทอง – วังจี่อเซียวกง – วังหนำนเหยียน   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
  จากนัน้น าท่านนั่งกระเช้ำขึน้สู่ จุดไฮไลน์ของเขำบู๊ตึง้ 

ตัง้อยู่บนยอดเทียนจู ยอดท่ีสงูท่ีสดุถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของ ต ำหนักยอดเขำทอง หรือวัดวิหำรทอง  ซึ่ง
เป็นต าหนักท่ีเช่ือกันว่าจะน าแต่โชคลาภมาให้ เป็นท่ีตัง้
ของพระรูปส าริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ ได้รับการยกย่อง
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เป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลทัธิเต๋า ท่ีมาของวิหารทองเพราะอาคารภายในวดับุด้วยแผ่นทอง น าท่าน
เดินทางสู่ เนินเขำไท่จึพอ หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า ฟู่
เจินกวน ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงิโต เป็นสิง่ปลกูสร้างโบราณท่ี
มีช่ือเสียงจนได้รับการขยายนามวา่เป็นหอแห่งมายา เร่ิม
สร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริย์หย่งเล่อปีท่ี 10 (ปี 
1412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึน้ และในสมัย
ราชวงศ์แมนจู กษัตริย์คังซี ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครัง้ ใน
ปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูบ่นเขาบู๊ตึง้  จากนัน้น าทา่นชมสถานท่ีอ่ืนๆท่ีมีช่ือเสยีงบนเขาบู๊ตึง้  อาทิเช่น   บ่อน ำ้
ลับเข็ม  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 

น าท่านชม   วังจี่ อเซียวกง หรือ วังเมฆสี

ม่วง สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1413 ตัง้อยู่บนจุดอัน
เป็ นมงคลสูงสุดบน เขาบู๊ ตึ ง  รูปแบบงาน
สถาปัตยกรรมงามจ าลองแบบของพระราชวงักู้
กง ทัง้ก าแพง บันได ต าหนัก โครงสร้าง การ
ตกแต่งและบรรยากาศ ล้วนสะท้อนถึงพระราช
อ านาจแห่งราชวงศ์หมิง ท่ีมีศูนย์รวมอยู่ท่ีองค์จักรพรรด์ิ
ซึง่เลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสงูสดุ ถือเป็นต าหนกั
ในสมัยราชวงศ์หมิงท่ีได้ รับการอนุรักษ์ไว้ดี ท่ีสุดบน
เขาบู๊ตึง้ วังจ่ือเซียวกงหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลงัอิง
เขา สะท้อนถึงหลกัเฟิงสุย (ฮวงจุ้ ย) ท่ีรับหยินอุ้ มหยาง 
หลงัมีเขาหน้ามีน า้ เป็นสถานท่ีเก็บกักและหมนุเวียนพลงั
ช่ีตามหลกัเฟิงสยุ   ชม วังหนำนเหยียน  ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณ
เชิงเขา เป็นวงัท่ีเหมือนตัง้ไว้อยูท่ี่หน้าผาเป็นสถานท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสยีงของบู๊ตึง้  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเขำบู๊ตึง๊武当山建国饭店 Jianguo Hotel ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ห้ำ              (5)   อู่ตังซัน – เมืองเซียงหยำง – หลงจง บ้ำนพักขงเบ้ง – ก ำแพงเมืองเซียงหยำง  
                                    – เมืองอู่ฮ่ัน - ถนนฉู่เหอฮ่ำนเจีย       

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงหยำง    ตัง้อยู่ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีพืน้ท่ีประมาณ 
19,774 ตร.กม. โดยมีแม่น า้ฮั่นสุย่ ไหลผ่านเมืองจากทิศ
ตะวนัตกไป ตะวนัออก เมืองนีมี้ประวติัศาสตร์วฒันธรรม
อนัเก่าแก่กวา่ 2,800 ปี เพราะเป็นเมืองยทุธศาสตร์ส าคญั 
ตัง้แต่สมยัโบราณ เป็นแหลง่ก าเนิดของวฒันธรรมสามก๊ก
น าทา่สู ่กู่หลงจง บ้ำนพักขงเบ้ง ตัง้อยูทิ่ศตะวนัตก หา่ง
จากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบ้านพักอาศัย
ของขงเบ้ง แซ่จูเก๋อ ช่ือเหลียง นามขงเบ้ง (ปีค.ศ. 181-
234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาท่ี
เมืองเซียงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสือ
และสงัเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เลา่ป่ีและพี่น้องร่วม
สาบาน กวนอูและเตียวหยุ มาเชิญตวัท่ีกระทอ่มหลงจงถึง 3 ครัง้ เลา่ป่ีได้คุยกบัจูเก๋อเหลยีง ขงเบ้งอธิ
บายสภาพการเมืองในเวลานัน้ เสนอความคิดเห็พร้อมทัง้วิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทัง้
นโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็นท่ีปรึกษากุนซือของเลา่ป่ี ในท่ีสุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก 
เมืองเซียงหยาง ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหเูป่ยเป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนใน
สมยัราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจ๋ิว และเป็นเมืองทางยทุธศาสตร์ท่ีขงเบ้งยใุนยึดครองเป็นฐาน
ท่ีมั่นจากซุนกวน ก าแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 
ประตู ตัง้อยู่ ท่ี ริมแม่น า้ฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านระตูเหนือ 
ภาคใต้มีภเูขาเจีย้นซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็น
ก าบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า 
สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จ่ิน” 

ยุคจ้านกว๋อถึงเมืองเซียงหยาง    น าท่านชมก ำแพง

เมืองเซียงหยำง เขตเมืองโบรำณเซียงหยำง ในสมัย
ราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองเซียงหยางถือเป็นชัยภูมิส าคัญต่อ
ความอยู่รอดของราชวงศ์ เพราะล้อมรอบด้วยก าแพง
เมืองป้อมปราการอันแข็งแกร่ง อีกทัง้ยงัมีคูเมืองท่ีกว้าง
ดั่งทะเล แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านทางน า้ของซ่งใต้ 
เพราะหากกองทพัมองโกลข้ามแม่น า้ฮัน่สุย่นีล้งมาทางตอนใต้ได้ ก็จะเข้าสูแ่ม่น า้แยงซีและแผน่ดินจีน
ภาคกลางได้ หากมองโกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซ่งใต้ก็มิอาจอยู่รอดได้อีกต่อไป ชาวเมืองเซียง
หยางยันทัพมองโกลได้อยู่นานถึง 4 ปี  หลังเซียงหยางแตก 6 ปีต่อมา ราชวงศ์ซ่งใต้ก็ถึงกาล
อวสาน แผน่ดินจีนอนักว้างไพศาล ก็ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของมองโกลและราชวงศ์หยวนในท่ีสดุ 
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ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับเมืองอู่ฮ่ัน เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย มณฑลท่ีตัง้อยู่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกับ    มณฑลเหอหนาน และมณฑลอนัฮุย ทิศตะวนัออก
ติดกบัมณฑลเจียงซี ทิศใต้ติดกบัมณฑลหหูนานมหานครฉงช่ิง 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู ่ถนนฉู่เหอฮ่ำนเจีย (Chu River and Han Street) ขาช้อปตวัจริงต้อง
ไม่พลาดแหลง่ช้อปปิ้งส าคญั 2 แห่งนีข้องอู่ฮั่น เพราะท่ีน่ี
มีทัง้แบรนด์เนมสดุหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือ
ใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสนิค้าพืน้เมืองให้
เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั่นแท้ๆ ท่ีรอให้เราไป
เลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศ
หลงัจากไปทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเต็มอ่ิมแล้ว 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองอู่ฮ่ัน江城明珠豪生大酒店  Howard Johnson Pearl Plaza Wuhan  ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หก             (6)  ถนนเจียงฮ่ัน  – เมืองอู่ฮ่ัน – เมืองอู่ฮ่ัน   

เช้ำ                 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

น าทา่นสู ่ถนนเจียงฮ่ัน ถนนคนเดินให้คณุเดินเลน่จบัจ่ายซือ้ของอยูม่ากมาย แตถ่นนคนเดินสายใหม่
ล่าสุดเส้นนีเ้หมาะท่ีสุดหากคุณต้องการเดินเล่นแบบ
สบายๆ หลกีหนีความวุน่วายจากโลกภายนอก เพราะสอง
ข้างทางของถนนคนเดินสไตล์ยุโรปตลอดระยะทาง 1.5 
ก.ม.เส้นนี  ้เต็มไปด้วยสินค้าชัน้น าแบรนด์ดังๆจาก
ตา่งประเทศ 

  ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
14.35 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ เท่ียวบินท่ี CZ3057 

17.30 น.   ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร   ออกเดนิทำงทกุวันเสำร์ พฤศจิกำยน  
      

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

     ผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป             35,800  บำท  6,800  บำท  

 
อัตรำนีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่าปกติ 4 วนัท าการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรำนีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น                                            
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน  
1.    หนังสือเดนิทำง (พำสปอร์ต) เล่มจริง มีอำยุเหลือใช้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน    
2.    รูปถ่ำยสี ขนำด  2 นิว้ ท่ำนละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ำยข้ำรำชกำร) 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน + ส ำเนำบัตรประชำชน ของพ่อแม่  +  ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตพ่อแม่ 
4..    ใบเกิดเดก็  หรือ  (สูตบัิตร) ถ่ำยส ำเนำ 1 ชุด เดก็อำยุ ต ่ำกว่ำ 18 ปี  
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
 
 
หมำยเหตุ 
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1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 25ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

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

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 
 


