


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	อูฮ่ัน
พักที่	WUHAN
CENTURY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2 เมืองจิงโจว	/	เมืองเกงจิว๋	-	เมืองจางเจียเจี้ย	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย	-
การแสดงหนังตะลุงที่จีน	-	รูปป้ันกวนอูทีี่ใหญที่สุดในโลก

พักที่	JINXIU
DONGDU	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	พิพิธภัณฑภาพหินทราย	จวิน
เซิงฮวาเยียน	-	สะพานแกว

พักที่	JINXIU
DONGDU	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 รานหยก	-	เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเห
มินซาน	-	สะพานกระจก	เทียนเหมินซาน

พักที่	TONGDA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 กําแพงเมืองจิงโจว	-	อูฮ่ัน	-	ถนนคนเดินอูฮ่ัน	-	พิพิธภัณฑจิงโจว
พักที่	WUHAN
CENTURY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

6 วัดกุยหยวน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง

26	ต.ค.	60	-	31	ต.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,000	บาท



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
15.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	9

เคานเตอร	U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	(CZ)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
18.05	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอูฮัน่	โดยเทีย่วบินที	่CZ3058
22.05	น.	ถึง	เมืองอูฮัน่	ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเปย	มีพื้นที่ประมาณ	8,467	ตาราง

กิโลเมตร	อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมน้ํา	2	สาย	มีประชากรกวา	8	ลานคน	และมีประวัติศาสตรยาวนานกวา
3,500	ปี	ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง
พักที	่WUHAN	CENTURY	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	WUHAN	CENTURY	HOTEL	หรือเทียบเทา

อูฮ่ัน	เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเปยและเป็นเมืองใหญสุดในมณฑลเหอเปย	มี
พื้นที่	8,467.11	ตร.กม.	(ในเมือง	1,954	ตร.กม.)	ประชากร	8,100,000	(พ.ศ.
2549).

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
หลังรับประทานอาหารเชา	นําทานเดินทางสู	เมืองจิงโจว	เป็นตนกําเนิดของวัฒนธรรมฉู	และเป็นศูนยกลาง

ของวัฒนธรรมยุคสามกก	ในสมัยสามกกเป็นเมืองหนาดานชื่อวาเมืองเกงจิว๋	ซึ่งครั้งหน่ึงเมืองน้ีขงเบงแนะนําให
เลาป่ียึดเมืองน้ี	เพราะเมืองเกงจิว๋เป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดีที่สุด	ตอมากวนอูพี่นองรวมสาบานของเลาป่ีไดมาเป็น
เจาเมืองปกครองเมืองน้ี	เป็นเวลา	10	ปี	จนไดสรางตํานานหลากหลายที่ยังคงเป็นที่กลาวขานอยูจนถึงปัจจุบัน
เมืองน้ีถือเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูระหวางเมืองอูฮ่ันกับเมืองอีช๋าง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)
นําทานชม	รูปป้ันกวนอูทีใ่หญทีสุ่ดของโลก	ที่มีความสูงกวา	58	กวนอูถือเป็นนักรบผูนาเกรงขามและ

ซื่อสัตยภักดี	จนไดรับการยกเป็นเทพกวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตย	ทางการเมืองจิงโจว	มณฑลหู	ไดกอสราง
รูปป้ันสัมฤทธิเ์ทพเจากวนอูขึน้	โดยมันจะกลายเป็นรูปป้ันเทพเจากวนอูที่ใหญที่สุดในโลก	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู
หนาน	เป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992
อุทยานจางเจียเจี้ย	มีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ
นําทานเที่ยวชม	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขต	อุทยานอูหลิงหยวน	ซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง	อิสระใหทานได

เลือกซื้อของฝาก
นําทานชม	การแสดงหนังตะลุง	เป็นเรื่องราวเลาขานถึงตํานาน	3	กกและวัฒนธรรมพื้นเมือง	ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	4	ชม.

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่JINXIU	DONGDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองจิงโจว	เป็นตนกําเนิดของวัฒนธรรมฉู	และเป็นศูนยกลางของวัฒนธรรม
ยุคสามกก	ในสมัยสามกกเป็นเมืองหนาดานชื่อวาเมืองเกงจิว๋	ซึ่งครั้งหน่ึง
เมืองน้ีขงเบงแนะนําใหเลาป่ียึดเมืองน้ี	เพราะเมืองเกงจิว๋เป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่
ดีที่สุด	ตอมากวนอูพี่นองรวมสาบานของเลาป่ีไดมาเป็นเจาเมืองปกครองเมือง
น้ี	เป็นเวลา	10	ปี	จนไดสรางตํานานหลากหลายที่ยังคงเป็นที่กลาวขานอยู
จนถึงปัจจุบัน	เมืองน้ีถือเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูระหวางเมืองอูฮ่ันกับเมืองอีช๋าง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

รูปป้ันกวนอูที่ใหญที่สุดของโลก	ที่มีความสูงกวา	58	กวนอูถือเป็นนักรบผูนา
เกรงขามและซื่อสัตยภักดี	จนไดรับการยกเป็นเทพกวนอู	เทพเจาแหงความ
ซื่อสัตย	ทางการเมืองจิงโจว	มณฑลหู	ไดกอสรางรูปป้ันสัมฤทธิเ์ทพเจากวนอู
ขึน้	โดยมันจะกลายเป็นรูปป้ันเทพเจากวนอูที่ใหญที่สุดในโลก

เมืองจางเจียเจี้ย	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	ตอน
กลางคอนมาทางใตของประเทศจีน	เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมี
ทัศนียภาพที่งดงาม	คลอบคลุมพื้นที่มากกวา	264	ตารางกิโลเมตร	และ
97.7%	ของพื้นที่เป็นป าไม	จางเจียเจี้ยไดถูกประกาศใหเป็นเขตอนุรักษ
วนอุทยานแหงชาติในปี	ค.ศ.	1982	ซึ่งแบงออกเป็น	3	สวน	ไดแก	วนอุทยาน
แหงชาติ	หุบเขาซูยี่	และภูเขาเทียนจื่อ	ความโดดเดนของที่น้ี	คือ	ยอดเขาและ
เสาหินทรายที่ตั้งตระหงานกวา	3,000	ยอด	และสูงกวา	200	เมตร	นอกจากน้ี
ยังมีชองแคบ	ลําธาร	สระน้ํา	และน้ําตกมากมาย	รวมทั้งมีถํ้ ากวา	40	ถํ้า	ซึ่ง
ทําใหสถานที่แหงน้ี	มีภูมิทัศนที่งดงามจนไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกปี
1992	จาก	UNESCO

ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	ณ	เขตอูหลิงหยวน	ที่ถนนคนเดิน	"ซีป ูเจีย"	นอกเหนือจะ
เป็นถนนที่มีรานคาขายสินคาพื้นเมืองของที่น่ีแลวยังมีอีกสถานที่อีกแหงหน่ึง
ซึ่งนาสนใจอยากใหไปชมกัน	น่ันก็คือ	พิพิธพัณฑภาพวาดทรายกี่เป็นภาพวาด
แฮนเมทชื่อดังของที่น่ี	ภาพวาดทรายถือเป็นสินคายอดนิยมอีกสิ่งหน่ึงที่หมูนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาตินิยมซื้อเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณที่
ควรคาแกการประดับบนกําแพงบาน



วิธีการเชิดมีลักษณะเหมือนกับการเชิดหนังตะลุงในบานเรา	คือ	ฉากหนาในผา
ขาว	ผัวละครใชแกะจาก	หนังสัตวลงสีใชคนเชิดอยูหลัง	ฉากโดยใชไฟสองให
ปรากฏเงาบนฉาก	ที่วาเป็นการเชิดหนังที่ใหญที่สุด	คือของคณะเชิดหนังถังซัน
น้ี	ใช	ตัวหนังที่ตัวใหญที่สุดสูงถึง	2	เมตรและตัวเล็กที่สุดสูงเพียง	0.2	เมตร
เวลาเชิดตองใชคนถึง	28	คนในบางฉาก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JINXIU	DONGDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึง

ปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
นําทานชม	จิตรกรรมภาพวาดทราย	หรือ	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ	หลี่จวินเซิง

ซึ่งเป็นผูที่ริเริ่มศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุธรรมชาติ	เชน	กรวดสี	เม็ดทราย
กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน	จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มา	ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมาย
หลายปีซอน	จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันใหทานแวะชมและเลือกซื้อ	ผาไหมจีน	สินคา	OTOP	ขึน้ชื่อของจีน
นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวทีย่าวทีสุ่ดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา

400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด	เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแก
รนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718	ฟุต

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่JINXIU	DONGDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

ภายในพิพิธภัณฑเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะของ
ศิลปินแหงชาตินาม	"หลี่จวินเซิง"	ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนดวย
มือที่ใชหินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไมใบไมเป็นวัตถุดิบในการ
เขียน	ภาพเขียนเหลาน้ีนอกจากจะทรงคุณคาทางศิลปะมีเอกลักษณเฉพาะ	ยัง
เป็นภาพเขียนที่สวยงาม	คมชัดและมีมิติสมจริงอีกดวย



สะพานแกว	หากไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	หรือ	ทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามควมาเหมาะสม	โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา	และไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด
เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718
ฟุต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JINXIU	DONGDU	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	อัญมณีลํ้าคา	"หยก"	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย

ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง	ที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงของประเทศจีน	นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก	ยางพารา	หลังจากน้ันนําทาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ภูเขาเทียนเหมินซาน	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สมัยกอนเรียกวา	ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง

เหลียวซาน	เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย	น่ังกระเชาขึน้สูเขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งมีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร
ใชเวลา	40	นาที	ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเชาที่ทันสมัยที่สุด	
ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟา	สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว	ชมตนไมออกมาจากซอกหิน

หลากหลายพันธุ	ดอกไมป าตามฤดูกาล	ทานจะไดชมความงามของภูเขา	ภูผา	นับรอยรูป	ยอดเขาสูงเสียดฟา
งามแปลกตา	อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากน้ันนําทานชม	ระเบียงแกว	ซึ่งเป็นสะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูง

ชัน	ความกวางของ	สะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือเป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน	เขาเทียนเหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือน	สะพานกระจก	ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน	สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพานกระจก	แหงน้ี
ระยะทางอาจไมไกล	แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!!
จากน้ันนําทานลงบันไดเลื่อนสู	ถํ้าเทียนเหมินตง	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน	เป็น	1

ใน	4	ของภูเขาที่สวย	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลาย
เป็นถํ้า	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร	
เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะไดขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สู	ภูเขาประตูสวรรค	ถายรูปชมความงามซึ่งเคย

มีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผานชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีก
แหงหน่ึง	สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TONGDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่จะ
ไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเที่ยวตองเป็นขึน้+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทัจะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง
และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของอุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตู

สวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี	ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงให
ทราบลวงหนา

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือ	ประตูสวรรค	เป็น	1	ใน	4	ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน	"มีคํา
กลาววา	หากใครมาจางเจียเจี้ยแลวไมไดมาขึน้เขาเทียนเหมินซานแหงน้ี
เหมือนมาไมถึงจางเจียเจี้ย"	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมิน
ซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติ	จนกลายเป็นถํ้าหรือประตู
สวรรค	ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร
เราจะไดเดินชมวิวทิวทัศนลัดเลาะริมหนาผาชมความสวยงามของทะเลภูเขาที่
มีรูปรางตางๆแปลกตา	และวิวทิวทัศนที่สวยงาม

น่ังกระเชาขึน้+ลงบันไดเลื่อน	(หมายเหตุ	:	รายการน้ีไกดจะดูความเหมาะสม
ของเวลา	โดยการเลือกน่ังกระเชาขึน้และลงบันไดเลื่อน	หรือเลือกขึน้บันได
เลื่อนและลงกระเชา	กระเชามีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลาเพียง	40
นาที)ใหทานไดชมความงามของภูเขานับรอยยอดที่สูงเสียดฟา	และชมเสน
ทางขึน้เขาที่มีโคงถึง	99	โคง	นําทานเดินชมหนาผาลอยฟาใหทานพิสูจนความ
สวยงามของหนาผาที่งดงามที่สุดแหงหน่ึง

สะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูงชัน	ความ
กวางของ	สะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือ
เป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบน	เขาเทียน
เหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือน	สะพานกระจก	ตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดิน
สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพาน
กระจก	แหงน้ี	ระยะทางอาจไมไกลมากนัก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	TONGDA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



นําทานเดินทางกลับสู	เมืองจิงโจว
นําทานแวะชม	กําแพงเมืองจิงโจว	อยูใกลๆกับศาลเจากวนอู	มีความกวาง	3.75	กิโลเมตรมีเน้ือที่	4.5

ตารางกิโลเมตร	ยาว	10.5	กิโลเมตร	สูง	8.3	เมตร	มี	6	ประตู	ทุกประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบนซึ่งไดรับการ
ดูแลรักษาเป็นอยางดี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.)
นําทานสู	พิพิธภัณฑจิงโจว	เป็นที่เก็บวัตถุโบราณของหลายยุคหลายสมัย	แตสิ่งที่โดดเดนที่สุดก็คือมัมมี่ที่มี

การขุดคนพบที่อยูในโลงไมฝังไวใตดินแบบหลายชั้น	ยังมีของใชที่มีอายุนานกวา	2	พันปี	ปัจจุบันมัมมี่น้ีดูแลเก็บ
รักษาไวอยางดีไวในโลงแกวสูญญากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองอูฮัน่	ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเปย	มีพื้นที่ประมาณ

8,467	ตารางกิโลเมตร	อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมน้ํา	2	สาย	มีประชากรกวา	8	ลานคน	และมีประวัติศาสตร
ยาวนานกวา	3,500	ปี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชม.)
อิสระชอปป้ิง	ถนนคนเดินเจียงฮัน่	ที่ซึ่งรวมสินคาไวมากมาย	ใหทานเลือกซื้อสินคาหลากหลาย	และสินคา

พื้นเมืองในราคาถูกใจ	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WUHAN	CENTURY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

กําแพงเมืองจิงโจว	อยูใกลๆกับศาลเจากวนอู	มีความกวาง	3.75	กิโลเมตรมี
เน้ือที่	4.5	ตารางกิโลเมตร	ยาว	10.5	กิโลเมตร	สูง	8.3	เมตร	มี	6	ประตู	ทุก
ประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบนซึ่งไดรับการดูแลรักษาเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑจิงโจว	เป็นที่เก็บวัตถุโบราณของหลายยุคหลายสมัย	แตสิ่งที่โดด
เดนที่สุดก็คือมัมมี่ที่มีการขุดคนพบที่อยูในโลงไมฝังไวใตดินแบบหลายชั้น	ยังมี
ของใชที่มีอายุนานกวา	2	พันปี	ปัจจุบันมัมมี่น้ีดูแลเก็บรักษาไวอยางดีไวในโลง
แกวสูญญากาศ

อูฮ่ัน	เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเปยและเป็นเมืองใหญสุดในมณฑลเหอเปย	มี
พื้นที่	8,467.11	ตร.กม.	(ในเมือง	1,954	ตร.กม.)	ประชากร	8,100,000	(พ.ศ.
2549).

ถนนคนเดินชูฮ่ัน	ที่ซึ่งรวมสินคาไวมากมาย	ใหทานเลือกซื้อสินคาหลากหลาย
และสินคาพื้นเมืองในราคาถูกใจ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WUHAN	CENTURY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	วัดกุยหยวน	ซึ่งเป็นวัดเกาแก	1	ใน	4	ที่ยิ่งใหญของเมือง	อูฮ่ัน	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิงถึง

ราชวงศชิง	มีอายุราว	300	กวาปี	ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมและพระอรหันต	500	องคที่ป้ัน
จากดินฉาบดวยสีทอง	เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว
นําทานผานชม	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงแหงแรกในอูฮัน่	ซึ่งสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงของอูฮ่ัน	มี

ทั้งหมด	7	สะพาน	และ	1	อุโมงค	สําหรับใชขามแมน้ําสายยักษ	สะพานน้ีถือเป็น	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง
แหงแรกของ	อูฮ่ัน	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1957	เพื่อใชขามแมน้ําระหวางภูเขางูและภูเขาเตา	มีความยาวกวา
1,680	เมตร	เป็นสะพานสองชั้น	ชั้นบนเป็นถนน	4	เลน	ชั้นลางเป็นทางรถไฟรางคู	
จากน้ันสมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
14.35	น.	เดินทางกลับ	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเทีย่วบินที	่CZ3057
17.30	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

วัดกุยหยวน	ซึ่งเป็นวัดเกาแก	1	ใน	4	ที่ยิ่งใหญของเมือง	อูฮ่ัน	สรางขึน้ในสมัย
ราชวงศหมิงถึงราชวงศชิง	มีอายุราว	300	กวาปี	ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน
พระโพธิสัตวกวนอิมและพระอรหันต	500	องคที่ป้ันจากดินฉาบดวยสีทอง	เป็น
วัดที่คนมานิยมมากราบไหว

สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงแหงแรกในอูฮ่ัน	ซึ่งสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง
ของอูฮ่ัน	มีทั้งหมด	7	สะพาน	และ	1	อุโมงค	สําหรับใชขามแมน้ําสายยักษ
สะพานน้ีถือเป็น	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง	แหงแรกของ	อูฮ่ัน	ที่ถูกสรางขึน้
ในปี	ค.ศ.	1957	เพื่อใชขามแมน้ําระหวางภูเขางูและภูเขาเตา	มีความยาวกวา
1,680	เมตร	เป็นสะพานสองชั้น	ชั้นบนเป็นถนน	4	เลน	ชั้นลางเป็นทางรถไฟ
รางคู

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
12.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
13.	กรณีคณะออกเดินทางได

1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวร	สวนทีเ่หลือ	15–20	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
8.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	ทานละ	1	ใบ
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



1.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตอง
เสียคาใชจายเพิ่มเติม
2.	คาทําหนังสือเดินทาง
3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	4	วันทําการ	(1,500	บาท)
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน	ตอวัน	และคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคนตอวัน	(เดินทางทัง้หมด

6	วัน	จายทิปไกด	60	หยวน	คนขับ	60	หยวน	รวมเป็น	120	หยวนตอคน)

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

ยื่นวีซาดวนคาบริการดังน้ี
-	ยื่นธรรมดา	4	วัน	ทําการ	1,500	บาท
-	ยื่นดวน	2	วัน	ทําการ	2,550	บาท

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
-	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถาย

-	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทานัน้	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร**	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2	ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	สําหรับผูทีถ่ือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอน

การสงเอกสารยื่นวีซา
4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	เอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	
**โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมทีมี่
ปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)**
7.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
8.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครัง้บริษทัทัวรไมทราบ
ลวงหนา	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ

http://www.consular.go.th/


ตองรับผิดชอบ
9.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย

ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
10.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง
นอย	2	หนาเต็ม
2.รูปถาย

-	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทานัน้	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร**
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2	ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่

แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

**	ไมรับจอยแลนด	**
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น***	ทานละ	20	หยวน	/วัน/ตอทาน	รวม	6	วัน



ทานละ	120	หยวน	//หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจ***
ราคาดังกลาว	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนธรรมดา	(4	วันทําการ)	เก็บเพิม่	ทานละ	1,500

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมการ
เดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทอง
เที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไม
ถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
หากทานทีต่องการออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร	,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	กรุณา
ติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิด
ชอบใดๆ	ทัง้สิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


