เยือนแดนประวัติศาสตร์สามก๊ก ชมใบไม้เปลี่ยนสี ต้นแปะก๊วยสีทอง
ขึน้ อึทยานเขาบู ต๊ งึ ๊ ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮนั่ เฉิง

กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก
10.00 น.

เดือนพฤศจิกำยน
2 – 7 พฤศจิกำยน 2562
9 – 14 พฤศจิกำยน 2562

(1) กรุงเทพฯ – เมืองอู่ฮ่ นั
พร้ อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบิน

ไชน่าเซ้ า เธิ ร์น แอร์ ไลน์ โดยมี เจ้ า หน้ าที่ บ ริ ษั ท ฯ คอยให้ ก ารต้ อ นรั บ และอ านวยความสะดวกด้ า น
สัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
12.25 น.
16.40 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอู่ฮนั่ โดยเที่ยวบินที่ CZ8344

ถึงเมือง อู่ฮ่นั เป็ นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้ าด้ วยกัน คือ อู่ชาง ที่มีมาตังแต่
้ สมัย
ราชวงศ์ ฮัน่
ฮัน่ หยาง เมืองเก่าอายุกว่า 1,400 ปี และฮัน่ โข่ว อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็ นที่ตงั ้

ค่ำ

มัน่ ทางทหารในสมัยราชวงศ์ซง่ และ 1 ใน 4 เมืองการค้ าสาคัญของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ยุค
ล่าอาณานิคมฮัน่ โข่วถูกทางการแบ่งเป็ นพื ้นที่สมั ปทานของสัมปทานอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย
และญี่ ปนุ่ ทาให้ ตัวเมือง ฮั่นโข่ว เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามคล้ ายเซี่ยงไฮ้
หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากร นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก เมืองอู่ฮ่ นั 武汉万科君澜酒店(Wuhan Narada Grand Hotel) ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ ำ

วันที่สอง

(2) อู่ฮ่ นั – เมืองสุยโจว – หุบเขำแปะก๊ วย – เมืองเจ่ ำหยำง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองสุยโจว เพื่อชม หุบเขำแปะก๊ วย มณฑลหูเป่ ย ตังอยู
้ ่ตอนกลาง ของ
ประเทศ มี อ าณาเขตอยู่ ใ นพื น้ ที่ ข องแม่ น า้ 2 สาย
คือ แม่น ้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) และฮัน่ เจียงเนื่องจาก
อยู่ ทางเหนื อของทะเลสาบต้ งถิ งทางตอนกลางของ
แม่น า้ ฉางเจี ยง จึ งได้ ชื่ อ ว่า ‘หูเป่ ย’ ซึ่งแปลว่า เหนื อ
ทะเลสาบ มี เมื องหลวงชื่อ อู่ฮั่น มี เนื ้อที่ 185,900 ตร.
ก.ม. มีประชากร 60,160,000 คน ความหนาแน่น 324/
ตร. ก.ม. จี ดี พี 631.0 พั น ล้ า นเหริ น หมิ น ปี ้ จี ดี พี ต่ อ
ประชากร 10,500 เหริ นหมินปี ้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นเที่ ย วไปยั ง หุ บ เขำแปะก๊ วย (GINGKO
VALLEY) สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ
สุยโจว ชมความงดงามยามฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ณ หุบ
เขาแปะก๊ วย ซึ่งมีจานวนต้ นแปะก๊ วยกว่า 5 ล้ านต้ น
แต่ ที่ น่ า อั ศ จรรย์ ใจ ต้ นเก่ า แก่ โบราณที่ มี อ ายุ เกิ น
1000 ปี มี ป ระมาณ 308 ต้ น , อายุป ระมาณ 100 ปี

เที่ยง

ประมาณ 17,000 ต้ น ที่ได้ รับ ดูแลรั กษาเป็ นอย่างดี
ในช่วงเดื อนพฤศจิ ก ายน – ต้ น ธัน วาคม ของทุกๆปี
ถือเป็ นช่วงบรรยากาศที่ดีที่สดุ ในการชมการเปลี่ยนสี
และผลัดใบของต้ นแปะก๊ วย ใบไม้ สีสนั เขียวสดของ
ใบค่อยๆเปลี่ยนเป็ นส้ มอ่อน และเหลือ งอร่ ามทังต้
้ น
กระจัดกระจายไปทัว่ ทังหุ
้ บเขาจวบจนผลัดใบทิ ้งร่ วง
หล่นสู่พืน้ ดิน ทาให้ ทั่วทัง้ หุบเขากลายเป็ นแผ่นดินสี

เหลืองทอง งดงามและดึงดูดใจยิ่งนักท่องเที่ยวยิ่งนัก …..อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมและถ่ายภาพ
ความประทับใจ

ค่ำ

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเจ่ ำหยำง (Zaoyang ) ตังอยู
้ ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของมณฑลหูหนาน
มีแม่น ้าจือ (Zhi River) ไหลผ่านเมือง เมืองเจ่าหยางมีพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 20,000 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิ
ประเทศของเมื อ งเจ่ า หยางมี ค วามหลากหลาย มี ท รั พ ยากรน า้ อุ ด มสมบู ร ณ์ และมี ภู มิ อ ากาศที่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกธัญพืช เมืองเจ่าหยางยังเป็ นที่ร้ ู จักในฐานะที่มีพื ้นที่ป่าไม้ ขนาดใหญ่ที่สดุ 1
ใน 4 ของมณฑลหูหนาน นอกจากนี ้ ยังมีทงุ่ หญ้ าขนาดใหญ่บนภูเขาสูง ซึง่ เหมาะแก่การทาปศุสตั ว์อีก
ด้ วย เมื องเจ่าหยางมี ประวัติศาสตร์ อันยาวนานมากกว่า 2,000 ปี โดยในอดีตมี ชื่อ ว่า เมื อ งเป่ าชิ่ ง
(Baoqing) ปั จจุบนั ในเขตเมืองเจ่าหยางยังคงเหลือร่องรอยโบราณสถานและโบราณวัตถุตา่ ง ๆ อยู่ ซึ่ง
หลายแห่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก เมืองเจ่ ำหยำง 枣阳汉城酒店 Hancity Grand Hotel ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม

(3) โรงถ่ ำยฮั่ นเฉิง – เมืองเจ่ ำหยำง - เขำบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสูโ่ รงถ่ ำยฮั่นเฉิง ตังอยู
้ ่ในเมืองเจ่าหยาง มณฑลหูเป่ ย เป็ นโรงถ่ายขนาดใหญ่ พื ้นที่
ก่อสร้ าง 800,000 ตารางเมตร ออกแบบโดย Tsinghua University ทุนก่อสร้ างกว่า 2,287 พันล้ าน
หยวนเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมย้ อนยุคผสมผสานกับสถาปั ตยกรรมฮัน่ ภายในประกอบไปด้ วย ศูนย์
วิทยุโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ ขนาดใหญ่โรงละครพื ้นที่ 8,400 ตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ 1,500 คน มี
พิพิธภัณฑ์เนื ้อที่ 5,200 ตารางเมตร จัดแสดงสิง่ ประดิษฐ์ และ นวัตกรรมที่คิดค้ นขึ ้นมาในสมัยราชวงศ์
ฮัน่

 อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั น้ น าท่ า นเดิ น สู่ เขำบู๊ ตึ๊ ง หรื อ อู่ ตั ง ซั น ใน
ภำษำจี น กลำง มี อี ก ชื่ อว่ ำ ไท่ เหอซั น ซึ่ ง เป็ น
ธรรมชาติที่สวยงาม และยังได้ รับรางวัลมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว
400 กิ โลเมตร เป็ นเทือกเขาที่มีความสาคัญ ของลัท ธิ
เต๋ า ที่ เล่า สื บ มาว่ า ปรมาจารย์ เ จิ น อู่ หรื อ เทพเจ้ า
เสวียนอู่ ที่ศาสนาเต๋าเคารพนับถือ ได้ บาเพ็ญตบะบน
ยอดเขาแห่งนี ้ รู้ สึกติดอกติดใจกับเทือ กเขา ที่ เสมื อ น
เป็ นแดนสุขาวดี ได้ ใช้ วิชาทัง้ บุ๋นและบู้ต่อ กรกับภิ กษุ
หลายรู ปของฝ่ ายพุทธ จนได้ รับชัยชนะสามารถยึดเขา
แห่งนี ้เป็ นที่พานักสืบมาเขาบู้ตึ๊งได้ กลายมาเป็ นแหล่ง
ฝึ กวิชา และเข้ าฌานของนักพรตลัทธิ เต๋า หลายสานัก
มาหลายยุคสมัย และยังเป็ นที่กาเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่

ค่ำ

วันที่ส่ ี
เช้ ำ

โด่งดัง ตามที่เราเคยคุ้นหูค้ ุนตาในนิยายกาลังภายใน
ด้ วย เขตโบราณสถานบนเขาบู้ ตึ๊ง มี พื น้ ที่ รวมทัง้ สิ ้น
321 ตร.กม. ประกอบด้ วย ส่วนที่เป็ นหมู่ตกึ โบราณ ซึ่ง
เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม และส่ว นที่ เป็ น
ทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระน ้า บ่อน ้าพุร้อน ถ ้า หน้ าผา
และยอ ดเขา รวม กว่ า ร้ อ ย แห่ ง บ นเขาบู้ ตึ๊ ง มี
สถาปั ตยกรรมนับตังแต่
้ สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง
โดยส่วนใหญ่ เป็ นอารามหรื อวิหารที่มีความสาคัญในศาสนาเต๋าซึง่ โบราณสถาน ที่หลงเหลือมาจนทุก
วันนี ้ ส่วนใหญ่ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย ราชวงศ์หมิง ที่เป็ นเช่นนี ้สืบเนื่องมาจาก กษัตริ ย์เฉิงจู่จูตี ้ (หย่ง
เล่อ) ทรงเคารพเลื่อมใสในศาสนาเต๋าอย่างแรงกล้ า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้ มีการสร้ างศาสน
สถานของศาสนาเต๋าขึ ้นมากมายนัน่ เอง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเขำบู๊ตงึ๊ 武当山建国饭店 Jianguo Hotel ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ ำ
(4) เนินเขำไท่ จึพอ – ตำหนักยอดเขำทอง – วังจี่อเซียวกง – วังหนำนเหยียน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
จากนันน
้ าท่านนั่งกระเช้ ำขึ น้ สู่ จุดไฮไลน์ ของเขำบู๊ตึง้
ตังอยู
้ ่บนยอดเทียนจู ยอดที่สงู ที่สดุ ถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็ น
ที่ตงั ้ ของ ต ำหนั ก ยอดเขำทอง หรื อวัด วิห ำรทอง ซึ่ง

เที่ยง

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เป็ นตาหนักที่เชื่อกันว่าจะนาแต่โชคลาภมาให้ เป็ นที่ตัง้
ของพระรูปสาริ ดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้ รับการยกย่อง
เป็ นหนึ่ ง ในเทพเจ้ าทางลัท ธิ เต๋ า ที่ ม าของวิ ห ารทอง
เพราะอาคารภายในวัดบุด้วยแผ่นทอง นาท่านเดินทาง
สู่ เนินเขำไท่ จึพอ หรื อมีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า ฟู่ เจินกวน
ตัง้ อยู่บ นยอดเขาสิ งโต เป็ นสิ่ง ปลูก สร้ างโบราณที่ มี
ชื่อเสียงจนได้ รับการขยายนามว่าเป็ นหอแห่งมายา เริ่ มสร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริ ย์หย่งเล่อปี
ที่ 10 (ปี 1412 ) ได้ มีพระราชโองการให้ สร้ างขึ ้น และในสมัยราชวงศ์แมนจู กษัตริ ย์คงั ซี ได้ บูรณะใหม่
ถึง 3 ครั ง้ ในปั จจุบันได้ อนุรักษ์ ให้ คงสภาพเดิม ไว้ เป็ นสิ่งปลูกสร้ างขนาดใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเขาบู๊ตึง้
จากนันน
้ าท่านชมสถานที่อื่นๆที่มีชื่อเสียงบนเขาบู๊ตึ ้ง อาทิเช่น บ่ อนำ้ ลับเข็ม
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นชม วั ง จี่ อ เซี ย วกง หรื อ วั ง เมฆสี
ม่ วง สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1413 ตัง้ อยู่บ นจุ ด อัน
เป็ นม งคลสู ง สุ ด บ นเขาบู๊ ตึ ง รู ป แบ บ งาน
สถาปั ตยกรรมงามจาลองแบบของพระราชวังกู้
กง ทัง้ ก าแพง บัน ได ต าหนัก โครงสร้ าง การ
ตกแต่งและบรรยากาศ ล้ วนสะท้ อนถึงพระราช
อานาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่อ งค์จักรพรรดิ์
ซึง่ เลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็ นตาหนัก
ในสมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ไว้ ดี ที่ สุ ด บน
เขาบู๊ตึง้ วังจื่ อเซียวกงหันหน้ าไปทางทิศใต้ ด้ านหลังอิ ง
เขา สะท้ อนถึ งหลักเฟิ งสุย (ฮวงจุ้ย) ที่ รับ หยิ นอุ้ม หยาง
หลังมีเขาหน้ ามีน ้า เป็ นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลัง
ชี่ตามหลักเฟิ งสุย ชม วังหนำนเหยียน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณ
เชิงเขา เป็ นวังที่เหมือนตังไว้
้ อยูท่ ี่หน้ าผาเป็ นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของบู๊ตึ ้ง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเขำบู๊ตงึ๊ 武当山建国饭店 Jianguo Hotel ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ ำ
(5) อู่ตังซัน – เมืองเซียงหยำง – หลงจง บ้ ำนพักขงเบ้ ง – กำแพงเมืองเซียงหยำง
– เมืองอู่ฮ่ นั - ถนนฉู่เหอฮ่ ำนเจีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเซี ย งหยำง ตั ง้ อยู่ ด้ า นทิ ศ
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลหูเป่ ย มี พื น้ ที่ ป ระมาณ
19,774 ตร.กม. โดยมีแม่ น ้าฮั่นสุย่ ไหลผ่านเมื องจากทิศ
ตะวันตกไป ตะวันออก เมืองนี ้มีประวัติศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
อันเก่าแก่กว่า 2,800 ปี เพราะเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ สาคัญ
ตังแต่
้ สมัยโบราณ เป็ นแหล่งกาเนิดของวัฒนธรรมสามก๊ ก
นาท่าสู่ กู่หลงจง บ้ ำนพักขงเบ้ ง ตังอยู
้ ่ทิศตะวันตก ห่างจากเมื องเซียงหยางไป 15 กิ โลเมตร เป็ น
บ้ านพักอาศัยของขงเบ้ ง แซ่จูเก๋อ ชื่อ เหลียง นามขงเบ้ ง (ปี ค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17
ตามคุณ พ่อ จูเก๋อ เสียมาที่เมื องเซี ยงหยางและเก็ บ ตัว
ขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสือและสังเกตการเมืองภายนอก
อย่างใกล้ ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี่
และพี่น้องร่ วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิ ญตัวที่
กระท่อมหลงจงถึง 3 ครัง้ เล่าปี่ ได้ คุยกับจูเก๋อเหลียง ขง
เบ้ งอธิ บ ายสภาพการเมื อ งในเวลานัน้ เสนอความคิ ด
เห็พร้ อมทังวิ
้ ธีรวบรวมประเทศให้ เป็ นเอกภาพ รวมทังนโยบาย
้
และกลยุทธ์ และยินดีเป็ นที่ปรึ กษากุน
ซือของเล่าปี่ ในที่สดุ ได้ สร้ างฐานให้ เกิดเป็ นสามก๊ ก เมืองเซียงหยาง ตังอยู
้ ภ่ าคตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูเป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็ นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็ น
เมืองทางยุทธศาสตร์ ที่ขงเบ้ งยุในยึดครองเป็ นฐานที่มั่น
จากซุ น กวน ก าแพงเมื อ งยาว 6 กิ โลเมตร 4 ด้ า น 6
ประตู ตัง้ อยู่ ที่ ริ ม แม่ น า้ ฮั่ น สุ่ ย ซึ่ ง ไหลผ่ า นระตู เหนื อ
ภาคใต้ มีภเู ขาเจีย้ นซาน ฝั่ งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็ น
กาบัง ซึ่งมี ฉายาว่า เมื อง “ฟูหยิน” (คุนหมิ ง) ลือ กันว่า
สร้ างโดยมารดาของพระเจ้ า “จูลี่” สมัย ราชวงค์ “จิ่ น ”
ยุคจ้ านกว๋อถึงเมืองเซียงหยาง นาท่านชมกำแพงเมืองเซียงหยำง เขตเมืองโบรำณเซียงหยำง ใน
สมัยราชวงศ์ ซ่งใต้ เมืองเซียงหยางถือเป็ นชัยภูมิสาคัญ
ต่อความอยูร่ อดของราชวงศ์ เพราะล้ อมรอบด้ วยกาแพง
เมืองป้อมปราการอันแข็งแกร่ง อีกทังยั
้ งมีคูเมืองที่กว้ าง
ดั่ง ทะเล แล้ ว ยัง เป็ นเมื อ งหน้ า ด่ า นทางน า้ ของซ่ ง ใต้
เพราะหากกองทัพมองโกลข้ ามแม่น ้าฮั่นสุย่ นี ้ลงมาทาง
ตอนใต้ ไ ด้ ก็ จ ะเข้ า สู่แ ม่ น า้ แยงซี แ ละแผ่น ดิ น จี น ภาค
กลางได้ หากมองโกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซง่ ใต้ ก็มิอาจอยูร่ อดได้ อีกต่อไป ชาวเมืองเซียงหยางยัน
ทัพมองโกลได้ อยูน่ านถึง 4 ปี หลังเซียงหยางแตก 6 ปี ต่อมา ราชวงศ์ซง่ ใต้ ก็ถึงกาลอวสาน แผ่นดินจีน
อันกว้ างไพศาล ก็ตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของมองโกลและราชวงศ์หยวนในที่สดุ

ได้ เวลำอันสมควร นำท่ ำนเดินทำงกลับเมืองอู่ฮ่ ัน เป็ นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ ย มณฑลที่ตงอยู
ั้ ่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกับ มณฑลเหอหนาน และมณฑลอันฮุย ทิศตะวันออก
ติดกับมณฑลเจียงซี ทิศใต้ ติดกับมณฑลหูหนานมหานครฉงชิ่ง
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ถนนฉู่ เหอฮ่ ำนเจีย (Chu River and Han Street) ขาช้ อปตัวจริ งต้ อ ง
ไม่พลาดแหล่งช้ อปปิ ้งสาคัญ 2 แห่งนี ้ของอู่ฮั่น เพราะที่นี่
มีทงแบรนด์
ั้
เนมสุดหรูให้ ได้ เลือกช้ อปกันอย่างสะใจ หรื อ
ใครจะช้ อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋ า ก็มีสนิ ค้ าพื ้นเมืองให้
เลือ กสรร รวมถึ งอาหารรสชาติ อู่ ฮั่น แท้ ๆ ที่ รอให้ เราไป
เลือ กชิ ม อี ก ต่า งหาก เหมาะกับ การเปลี่ย นบรรยากาศ
หลังจากไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันอย่างเต็มอิ่มแล้ ว
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักเมืองอู่ฮ่ นั 江城明珠豪生大酒店 Howard Johnson Pearl Plaza Wuhan ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ ำ
วันที่หก
เช้ ำ

14.35 น.
17.30 น.

(6) ถนนเจียงฮั่น – เมืองอู่ฮ่ นั – เมืองอู่ฮ่ นั
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสู่ ถนนเจียงฮั่น ถนนคนเดินให้ คณ
ุ เดินเล่นจับจ่ายซื ้อของอยูม่ ากมาย แต่ถนนคนเดินสายใหม่
ล่า สุด เส้ น นี เ้ หมาะที่ สุด หากคุ ณ ต้ อ งการเดิ น เล่น แบบ
สบายๆ หลีกหนีความวุน่ วายจากโลกภายนอก เพราะสอง
ข้ างทางของถนนคนเดินสไตล์ยุโรปตลอดระยะทาง 1.5
ก.ม.เส้ นนี ้ เต็ ม ไปด้ วยสิ น ค้ าชั น้ น าแบรนด์ ดั ง ๆจาก
ต่างประเทศ
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ CZ3057
ถึง ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร

อัตรำค่ ำบริกำร ออกเดินทำงทุกวันเสำร์ พฤศจิกำยน
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้เดินทำง 20 ท่ ำนขึน้ ไป
อัตรำนีร้ วม

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

35,800 บำท

6,800 บำท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทาการ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรำนีไ้ ม่ รวม 




ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่าน ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน
1.
หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ ต) เล่ มจริง มีอำยุเหลื อใช้ ไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน
2.
รูปถ่ ำยสี ขนำด 2 นิว้ ท่ ำนละ 1 รูป (ไม่ รับรูปถ่ ำยข้ ำรำชกำร)
3.
สำเนำทะเบียนบ้ ำน + สำเนำบัตรประชำชน ของพ่ อแม่ + สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตพ่ อแม่
4..
ใบเกิดเด็ก หรือ (สูตบิ ัตร) ถ่ ำยสำเนำ 1 ชุด เด็กอำยุ ต่ำกว่ ำ 18 ปี

เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
2.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรั นตีค่ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ

หมำยเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 25ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
4. บริ ษั ท ฯไม่ รับ ผิ ด ชอบค่าเสีย หายในเหตุการณ์ ที่ เกิ ด จากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ป ฏิ วัติ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู่
นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย,
การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ าที่ต รวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ
เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่อ งมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้นแต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ อ งบินในปั จ จุบันหากราคาตั๋วเครื่ อ งบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ ที่จ ะปรั บ
ราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่ อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ บางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น

