


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติอูฮ่ัน
พักที่	WUHAN
AIRPORT
HOTEL	OR
SAME	4*

2 เมืองจิงโจว	/	เมืองเกงจิว๋	-	กําแพงเมืองจิงโจว	-	รูปป้ันกวนอูทีี่ใหญที่สุดใน
โลก	-	กําแพงเมืองเกงจิว๋(จิวโจว)	-	เมืองฉางเตอ	-	ถนนโบราณตาเสี่ยวเหอ
เจีย

พักที่	TANG
CHENG
HOTEL	OR
SAME	4*

3 อุทยานจางเจียเจี้ย	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	จวินเซิงฮวา
เยี้ยน	-	สะพานแกว	-	ถนนคนเดิน	ซีป ูเจีย

พักที่	TANG
CHENG
HOTEL	OR
SAME	4*

4 รานหยก	-	เขาเทียนเหมินซาน	-	น่ังกระเชาขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมิน
ซาน	-	ระเบียงแกว

พักที่	MEI	LUO
SHUI	JING
HOTEL	OR
SAME	4*

5 พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย	-	หมูบานวัฒนธรรมถูเจีย	-	เมืองอูฮ่ัน	-	ถนนคนเดินอู
ฮ่ัน

พัก
SHANGRI-LA
WUHAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 วัดกุยหยวน	-	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง	-	สนามบินนานาชาติอูฮ่ัน	-
สนามบินนานาชาติอูฮ่ัน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ -

22	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿5,500

20	ก.ค.	61	-	25	ก.ค.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿5,500

31	ส.ค.	61	-	5	ก.ย.	61 ฿20,991 ฿20,991 ฿20,991 ฿5,500



บาย

15.00น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	9
เคานเตอร	U	สายการบิน	CHINA	SOUTHERN	AIRLINES	(CZ)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

18.05น.	ออกเดินทางสูเมืองอูฮ่ัน	โดยเที่ยวบินที่	CZ3058

คํ่า

22.30น.	ถึง	เมืองอูฮัน่	ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเปย	มีพื้นที่ประมาณ	8,467	ตาราง
กิโลเมตร	อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมน้ํา	2	สาย	มีประชากรกวา	8	ลานคน	และมีประวัติศาสตรยาวนานกวา
3,500	ปี	ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันมุงเขาสูที่พัก
พักที่	WUHAN	AIRPORT	HOTEL	OR	SAME	4*

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	WUHAN	AIRPORT	HOTEL	OR	SAME	4*

สนามบินอูฮ่ันหรือทาอากาศยานอูฮ่ันในเมืองอูฮ่ันประเทศจีน

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมืองจิงโจว	(ใชเวลาประมาณ	3.30	ชัว่โมง)	เมืองเล็กๆที่ตั้งอยูระหวางเมืองอูฮ่ันกับเมือง
อีช๋าง	ทั้งยังเป็นตนกําเนิดของวัฒนธรรมฉู	และเป็นศูนยกลางของวัฒนธรรมยุคสามกก



นําทานชม	ดานนอกของกําแพงเมืองจิงโจว	มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ	4.5	ตารางกิโลเมตร	ความยาว	10.5
กิโลเมตร	สูงกวา	8.3	เมตร	กําแพงน้ีมีทั้งหมด	6	ประตู	ทุกประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบน	ไดรับการดูแลรักษา
เป็นอยางดี	ใหทานชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นที่ระลึก

นําทานชม	รูปป้ันกวนอูทีใ่หญทีสุ่ดของโลก	ซึ่งเป็นรูปป้ันสัมริดที่มีความสูงกวา	58	เมตร	กวนอูถือเป็น
นักรบผูนาเกรงขามและซื่อสัตยภักดี	จนไดรับการยกเป็นเทพกวนอู	เทพเจาแหงความซื่อสัตย	ทางการเมืองจิง
โจว	มณฑลหูเปย	ไดกอสรางรูปป้ันสัมฤทธิเ์ทพเจากวนอูขึน้	โดยมันจะกลายเป็นรูปป้ันเทพเจากวนอูที่ใหญที่สุด
ในโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชมดานนอก	กําแพงเมืองเกงจิว๋(จิวโจว)	มีความกวาง	3.75	เมตร	มี	ยาว	10.5	กิโลเมตร	สูง	8.83
เมตร	มี	6	ประตู	ทุกประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบน	สรางขึน้ยุคชุนชิวจานกวอ

นําทานเดินทางสู	ฉางเตอ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูหนาน	เป็นแหลงถลุงเหมืองแรที่สําคัญ	และมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน

นําทานเดินทางสู	ถนนโบราณตาเสีย่วเหอเจีย	เป็นถนนที่กอสรางแบบสมัยโบราณ	สรางตามวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรของเมืองฉางเตอ	เป็นแหลงรวมอาหารพื้นเมือง	เชน	เสนหมี่ฉางเตอ	ฯลฯ	อิสระใหทานเลือก
ชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที่	TANG	CHENG	HOTEL	OR	SAME	4*

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

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

รูปป้ันกวนอูที่ใหญที่สุดของโลก	ที่มีความสูงกวา	58	เมตร	กวนอูถือเป็นนักรบ
ผูนาเกรงขามและซื่อสัตยภักดี	จนไดรับการยกเป็นเทพกวนอู	เทพเจาแหง
ความซื่อสัตย	ทางการเมืองจิงโจว	มณฑลหู	ไดกอสรางรูปป้ันสัมฤทธิเ์ทพเจา
กวนอูขึน้	โดยมันจะกลายเป็นรูปป้ันเทพเจากวนอูที่ใหญที่สุดในโลก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



การเดินทางจากที่พักไปยังเมืองจิงโจว	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง)
การเดินทางจากกําแพงเมืองเกงจิว๋(จิวโจว)ไปฉางเตอ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชั่วโมง)

กําแพงเมืองเกงจิว๋	มีความกวาง	3.75	เมตร	มี	ยาว	10.5	กิโลเมตร	สูง	8.83
เมตร	มี	6	ประตู	ทุกประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบน	มีหอปินหยางโหลวเป็น
สัญลักษณสําคัญ	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	หางจากยุคสามกกกวาหน่ึง
พันปี	ตอนกลางกําแพงมี	“เวิ่งเฉิง”	หรือ	“กับดัก”	ตอนจับขาศึก

เมืองฉางเตอ	(Changde)	ซึ่งเป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหูหนาน	เมืองฉางเตอเมืองพี่เมืองนองกับเมืองฉางซา	โดยเมืองน้ีเป็น
เมืองเล็กๆแตถนนหนทางของเมืองน้ีสะอาดสะอานเป็นระเบียบในเมืองมีการ
ปลูกตนไมอยางสวยงาม

ถนนโบราณตาเสี่ยวเหอเจีย	เป็นถนนที่กอสรางเป็นแบบลักษณะชุมชนตลาด
โบราณ	สรางตามวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของเมืองฉางเตอ	ระหวางทาง
จะมีการขายอาหารพื้นเมือง	เชน	เสนหมี่ฉางเตอ	รวมไปถึงของใช	และของที่
ระลึกตางๆ	ของชุมชน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	TANG	CHENG	HOTEL	OR	SAME	4*

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมืองจางเจียเจี้ย	อุทยานมรดกโลกตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน	เป็น
อุทยานแหงชาติแหงแรกของจีน	และไดรับการประกาศใหเป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี	ค.ศ.1992	อุทยานจาง
เจียเจี้ยมีเน้ือที่กวา	369	ตารางกิโลเมตร	อุดมดวยขุนเขานอยใหญและตนไมนานาพันธุ

นําทานสู	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึง
ปัจจุบัน	การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี	พรอมรับฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชม	จิตรกรรมภาพวาดทราย	หรือ	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ	หลี่จวินเซิง



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

นําทานเที่ยวชม	ถนนซีป ูเจีย	ตั้งอยูในเขตอุทยานอูหลิงหยวนซึ่งเป็นแหลงสินคาพื้นเมือง

นําทานพิสจูนความกลากับ	สะพานแกวทีย่าวทีสุ่ดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติสะพานแกวที่ยาวที่สุด	เน่ืองจากอันเดิมอยางสะพานแกรนด
แคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718	ฟุต

**หมายเหตุ	หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเทีย่วชมได	หรือ	ทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไม
สามารถเขาไปเทีย่วชมได	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามควมาเหมาะ
สม	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	และไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทัง้สิ้น**

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที่	TANG	CHENG	HOTEL	OR	SAME	4*

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของจีนมาตั้งแตปี	1992	เน้ือที่กวา	9,500
ตารางกิโลเมตรของอุทยาน	เต็มไปดวยแทงภูเขาหินทราย	สูงขึน้ฟามากกวา
3,000	ยอด	สะพานหินตามธรรมชาติ	น้ําตก	ถาใหญนอยกวา	40	แหง	เป็นหน่ึง
ในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีน	ซึ่งลือชื่อดวยทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของตนเอง	แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เที่ยวชม	จวินเซิงฮวาเยี้ยน	พิพิธภัณฑที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง	ซึ่ง
เป็นผูที่ริเริ่ม	ศิลปะแบบใหม	ที่เรียกกันวา	จิตรกรรม	ภาพเม็ดทราย	ที่ใชวัสดุ
ธรรมชาติ	เชนกรวดสี	เม็ดทราย	กิ่งไม	หิน	ฯลฯ	มาจัดแตงเป็นภาพทิวทัศน
จิตรกรรมที่รังสรรคขึน้มาลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายปี
ซอนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

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



หากสะพานแกวไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	หรือทางเมืองจีนประกาศปิด	จึงไมสามารถเขาไปเที่ยวชมได	ทา
งบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	และ
ไมมีการคืนคาบริการใดๆ	ทั้งสิ้น

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	TANG	CHENG	HOTEL	OR	SAME	4*

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชมอัญมณีลํ้าคา	คือ	หยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย
ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง	ที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียงของประเทศจีน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู	ภูเขาเทียนเหมินซาน	ตั้งอยูมณฑลหูหนาน	สมัยกอนเรียกวา	ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซง
เหลียวซาน	เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย

น่ังกระเชาขึน้	สู	เขาเทียนเหมินซาน	ซึ่งมีความยาวถึง	7.5	กิโลเมตร	ใชเวลา	40	นาที	ถึงเขาเทียนเหมิน
ซานเป็นกระเชาที่ทันสมัยที่สุด	ชมความมหัศจรรยหนาผาลอยฟา	สัมผัสความแปลกใหมของการทองเที่ยว	ชม
ตนไมออกมาจากซอกหิน	หลากหลายพันธุ	ดอกไมป าตามฤดูกาล	ทานจะไดชมความงามของภูเขา	ภูผา	นับรอย
รูป	ยอดเขาสูงเสียดฟา	งามแปลกตา	อิสระใหทานเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา

นําทานชม	ระเบียงแกว	ซึ่งเป็นสะพานกระจก	มีระยะทางอันหวาดผวาอยูที่	60	เมตร	ลอมรอบผาสูงชัน
ความกวางของสะพานกระจก	วัดจากขอบผาได	3	ฟุต	มีความหนา	2.5	น้ิว	ถือเป็นการทาทายนักทองเที่ยวที่
อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน	มีกฏอยูวาผูมาเยือนสะพานกระจก	ตองสวมผาหุม
รองเทาขณะเดิน	สันนิษฐานวานาจะชวยลดความสกปรก	งายตอการทําความสะอาด	สะพานกระจกแหงน้ี	ระยะ
ทางอาจไมไกล	แตความใสอาจทําใหเรากาวขาไมออก!!

นําทานลงบันไดเลื่อนสู	ถํ้าเทียนเหมินตง	หรือเรียกวา	ถํ้าประตูสวรรคเทียนเหมินซาน	เป็น	1	ใน	4
ของภูเขาที่สวย	สาเหตุที่เรียกวาเทียนเหมินซานเพราะวา	ภูเขาเกิดระเบิดขึน้เองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถํ้า
ประตูน้ีมีความสูง	131.5	เมตร	ความกวาง	57	เมตร	ความลึก	60	เมตร	เมื่อทานมาถึงถํ้าประตูสวรรคทานจะได
ขึน้ขั้นบันได	999	ขั้น	สู	ภูเขาประตูสวรรค	ถายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียไดขับเครื่องบินเล็กลอดผาน
ชองภูเขาประตูสวรรคมาแลวเป็นสถานที่ที่นาสนใจจากชาวตางชาติอีกแหงหน่ึง

สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยกระเชา

**หมายเหตุ	:	อาจจะมีเปลีย่นแปลงเป็นนัง่รถอุทยาน	+	ขึ้นบันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความ
สะดวกแกลูกคาทีจ่ะไมตองรอคิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเทีย่วตองเป็นขึ้น+ลง



สะพานกระจกมีกฏใหผูใชบริการตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินเพื่อความสะอาด

กระเชา	ทัง้น้ีทางบริษทัจะเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการนัง่
รถของอุทยานขึ้นไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของอุทยานไมสามารถขึ้นไปทีถ่ํ้าประตูสวรรคได	ทา
งบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทัง้น้ี	ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ	และการ
รักษาความปลอดภัยของนักทองเทีย่ว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ
โดยทีไ่มแจงใหทราบลวงหนา**

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที่	MEI	LUO	SHUI	JING	HOTEL	OR	SAME	4*

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	MEI	LUO	SHUI	JING	HOTEL	OR	SAME	4*



อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นน่ังรถอุทยาน	+	ขึน้บันไดเลื่อน	+	ลงกระเชา	เพื่อความสะดวกแกลูกคาจะไมตองรอ
คิวนาน	หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด	การเที่ยวตองเป็นขึน้+ลงกระเชา	ทั้งน้ีทางบริษทัจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมอยางใดอยางหน่ึง	//และในสวนการน่ังรถของอุทยานขึน้ไปบนถํ้าประตูสวรรค	หากรถของ
อุทยานไมสามารถขึน้ไปที่ถํ้ าประตูสวรรคได	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงิน	และไมจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให	ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว	ขอสงวนสิทธิย์ึดตามประกาศจากทาง
อุทยานเป็นสําคัญ	โดยที่ไมแจงใหทราบลวงหนา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานสู	สวนวัฒนธรรมถูเจีย	สถานที่แสดงถึงประวัติความเปนมาของชนเผาถูเจีย	อาทิ	การเพาะปลูก
การสูรบ	ขนบธรรมเนียมประเพณี

นําทานชมผลิตภัณฑสินคาจาก	ยางพารา

นําทานสู	พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย	ที่รวมรวมประวัติศาสตรของชนเผา	รวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณ
ใหทานไดเ้รียนรูความเป็นมาของจางเจียเจี้ยตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองอูฮัน่	(ใชเวลาประมาณ	5.30	ชัว๋โมง)	ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียง
ในมณฑลหูเปย	มีพื้นที่ประมาณ	8,467	ตารางกิโลเมตร	อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมน้ํา	2	สาย	มีประชากรกวา	8
ลานคน	และมีประวัติศาสตรยาวนานกวา	3,500	ปี

อิสระชอปป้ิง	ถนนคนเดินเจียงฮัน่	ที่ซึ่งรวมสินคาไวมากมาย	ใหทานเลือกซื้อสินคาหลากหลายและสินคา
พื้นเมืองในราคาถูกใจ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ...หมูประธานเหมา

พักที่	SHANGRI-LA	WUHAN	HOTEL	OR	SAME	5*

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

พิพิธภัณฑจางเจียเจี้ย	ที่รวมรวมประวัติศาสตรของชนเผา	รวมไปถึง
วัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณใหทานไดเรียนรูความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจีย
เจี้ยตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน



จากพิพิธภัณฑจางเจียเจี้ยไปเมืองอูฮ่ัน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	5.30	ชัว๋โมง)

ที่น่ี	เป็นสถานที่ที่แสดงถึงประวัติศาสตรความเป็นมาของชนเผาถูเจีย	อาทิ
ชีวิตในประจําวัน	การอยุอาศัย	การเพาะปลูก	การสูรบ	ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูพิเศษ!	หมูประธานเหมา)

	พัก	SHANGRI-LA	WUHAN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ถนนคนเดินชูฮ่ัน	ที่ซึ่งรวมสินคาไวมากมาย	ใหทานเลือกซื้อสินคาหลากหลาย
และสินคาพื้นเมืองในราคาถูกใจ

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานสู	วัดกุยหยวน	ซึ่งเป็นวัดเกาแก	1	ใน	4	ที่ยิ่งใหญของเมืองอูฮ่ัน	สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิงถึง
ราชวงศชิง	มีอายุราว	300	กวาปี	ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิมและพระอรหันต	500	องคที่ป้ัน
จากดินฉาบดวยสีทอง	เป็นวัดที่คนมานิยมมากราบไหว

นําทานผานชม	สะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงแหงแรกในอูฮัน่	ซึ่งสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงของอูฮ่ัน	มี
ทั้งหมด	7	สะพาน	และ	1	อุโมงค	สําหรับใชขามแมน้ําสายยักษ	สะพานน้ีถือเป็นสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงแหง
แรกของอูฮ่ัน	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1957	เพื่อใชขามแมน้ําระหวางภูเขางูและภูเขาเตา	มีความยาวกวา	1,680
เมตร	เป็นสะพานสองชั้น	ชั้นบนเป็นถนน	4	เลน	ชั้นลางเป็นทางรถไฟรางคู

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน

บาย

14.05น.	เดินทางกลับ	กรุงเทพ	โดยเที่ยวบินที่	CZ3057



16.50น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

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

สนามบินอูฮ่ันหรือทาอากาศยานอูฮ่ันในเมืองอูฮ่ันประเทศจีน

สนามบินอูฮ่ันหรือทาอากาศยานอูฮ่ันในเมืองอูฮ่ันประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย	หรือ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ



คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	**ไมครอบคลุมเรื่องสุขภาพ**

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**

-	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]

รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน

คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ
1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

กระเปาเดินทาง

กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสียคา
ใชจายเพิ่มเติม

คาทําหนังสือเดินทาง

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีด	ฯลฯ

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

คาทิปไกด	และคนขับรถ	รวมเป็น	180	หยวน	ตอคน

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาธรรมดา	4	วันทําการ	(1,500	บาท)

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หามใส
เสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง



เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล

-กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร	อยาง
นอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับ
ผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน

-หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก
ผู	เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารที่ตองเตรียม

-พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง
นอย2หนาเต็ม

-รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

-ใบอนุญาตการทํางาน	-หนังสือวาจางในการทํางาน	-สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน	-
กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาใหพาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก

นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช

นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

**อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	ยื่นวีซาดวน	2	วัน
เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท**

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก



เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย	ลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนด	เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

***ราคาทารก	[	เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	]	8,900.-	/	ทาน***

ราคาน้ีสําหรับลูกคาที่ถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!!

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น	ทานละ	180	หยวน

โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทองเทีย่วบาง
รายการหรือทดแทนรายการการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํ้านวน15	ทานขึ้น
ไปจึงจะออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง15	ทานไมมีหัวนหนาทัวรไทย

คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวรไทย)

คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาทัวรไทย)

คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

ยังไมรวมคาวีซาจีน	(ธรรมดา4วันทําการ)	1500	บาท***ไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่น	ทานละ	180
หยวน/ทาน/ทริป***เด็กเก็บเทากับผูใหญ

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


