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วันแรก

สนำมบินดอนเมือง - อู่ฮั่น - วัดกุยหยวน - จิงโจว

05:00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1-3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเซี ย
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ (น้ าหนักกระเป๋ า 20 ก.ก./ท่าน)
เหิ นฟ้ าสู่เมืองอู่ฮนั่ โดยสายการบินแอร์เอเซี ย เที่ยวบินที่ FD570 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงเมืองอู่ฮนั่ เมืองเอกของมณฑลหูเป่ ย ตั้งอยูบ่ ริ เวณแม่น้ าสาคัญ 2 สาย คือ แยงซี เกียงและฮัน่ ซุย เป็ นเมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี และยังเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในสมัยสามก๊กที่กล่าวถึง ผาแดง ซึ่ งตั้งอยู่
ริ มฝั่งแม่น้ าแยงซี ดา้ นใต้ เป็ นจุดที่ทพั พันธมิตรของซุ นกวนและเล่าปี่ ผนึกกาลังสูร้ บกับทัพของโจโฉ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านสู่วดั กุยหยวน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮนั่
สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง กราบนมัสการองค์แม่กวนอิม พระอรหันต์ 500 องค์
เพื่อเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นเดินทางสู่เมืองจิงโจว หรื อเมืองเก็งจิ๋ว สมัยสามก๊กเป็ นเมืองหน้าด่านที่ชื่อว่าเมืองเกงจิ๋ว
ครั้งหนี่งขงเบ้งแนะนาให้เล่าปี่ ยึดเมืองนี้ไว้ เพราะเป็ นเมืองที่มีชยั ภูมิที่ดี สถานที่แห่ งนี้เกิดสงครามแย่งชิงเมือง
มาตลอดจึงมีร่อยรอยประวัติศาสตร์หลงเหลือไว้มากมาย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พกั JIN JIU LONG HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

07:00 น.
11:35 น.

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ อง
เช้า

กำแพงเมืองโบรำณจิงโจว - สวนกวนอู - อีช๋ ำง - ซิงซำน – ทำงหลวงเหนือนำ้
เสิ นหนงเจีย้
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านชมกาแพงเมืองโบราณจิงโจว กว้าง 3.75 เมตร สูง 8.3 เมตร และมี
ความยาว 10.5 กิโลเมตร เนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตรซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี จากนั้นนาท่านสู่สวนกวน
WT

กลำงวัน

ค่ำ

อู ชมรู ปปั้นสาริ ดเทพเจ้ากวนอู ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 58 เมตร หนัก 1,200 ตัน เฉพาะง้าวมีความยาวถึง 70
เมตร หนัก 136 ตัน ออกแบบโดยหาน เหม่ยหลิน ศิลปิ นชาวจีนชื่อดัง เมืองจิงโจวเป็ นต้นกาเนิดของวัฒนธรรม
ฉู่ และยังเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมยุคสามก๊ก นอกจากนี้กวนอู ยังปกครองเมืองจิวโจวเป็ นเวลา 10 ปี สร้าง
ตานานหลากหลายที่ยงั คงเป็ นที่กล่าวขานจวบจนถึงปัจจุบนั
กวนอู เป็ นที่เคารพรักและเทิดทูนของชาวจีน เมื่อท่านสิ้ นชีพ
แล้ว ผูค้ นได้พากันสร้างศาลเจ้ามากมาย เพื่อกราบไหว้บูชา ด้วย
เกียรติคุณอันสูงส่ ง ยังคงนามาเล่าขานสัง่ สอนอบรมลูกหลานให้
ปฏิบตั ิตามกัน สื บต่อไปมิรู้ลืม
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่เสิ นหนงเจี้ย ผ่านทางหลวงที่สวยที่สุดเส้นหนึ่ งของโลก เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออก กับภาค
ตะวันตกเฉี ยงใต้
ของจีน ระยะทาง 10.9 กิโลเมตร ที่วิ่งอยูเ่ หนื อน้ า วิ่งผ่านหุ บเขา ผ่านหมู่บา้ นเล็กๆ ได้ชื่อว่าเป็ นทางหลวงเหนือ
น้ ามีวิวข้างทางสวยงามดุจดังมังกรลดเลี้ยวไปตามแม่น้ าและ
ภูเขา การสร้างทางหลวเหนือน้ไงสายแห่งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทาลายป่ า ลดความเสี ยหายต่อ
สภาพแวดล้อม
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร เข้าสู่ที่พกั SHEN NONG HUI HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีส่ ำม

เขตอนุรักษ์ ป่ำไม้ เสิ นหนงเจีย้ - เสิ นหนงติ่ง - เสี่ ยวหลงถัง - อุทยำนเทียนเยีย่ น
ถำ้ นำงแอ่น สะพำนสำยรุ้ง

เช้ ำ

บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอำหำร นาท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ป่าไม้เสิ นหนงเจี้ย ที่มีพ้ืนที่ราว 430,000 ไร่
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็ นมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุ ดของประเทศจีน ปี ค.ศ.2016 มีความ
สูง 1,700 เมตรจากระดับน้ าทะเล ส่ วนยอดเขาเสิ นหนงเจี้ย จัดเป็ นยอดเขาสูงที่สุดในภาคกลางของจีน ความสูง
3,105 เมตรจากระดับน้ าทะเล เสิ นหนงเจี้ย ชื่อนี้ มีที่มาจาก
ตานานสมัยโบราณ สถานที่น้ ีเป็ นที่เก็บยาของเทพกสิ กร
เหยียนตี้ ด้วยมีภูมิอากาศแบบพิเศษนี้ ทาให้เสิ นหนงเจี้ย
กลายเป็ นที่รวบรวมพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ ไม่เพียงแต่จะมี
พรรณไม้โบราณในยุคจูราสิ ค ยังมีท้ งั พืชพรรณในโลก
ยุคน้ าแข็ง หลงเหลืออยูด่ ว้ ย สถานที่แห่งนี้ยงั มีพรรณไม้
ที่ใกล้สูญหายไปจากโลกนี้ อีกราว 100 กว่าชนิดขึ้นไป
สมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด กว่า 60 ชนิด มีคุณสมบัติต่อต้านมะเร็ ง อีกทั้งเป็ นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์มากมาย ไม่วา่ จะ
เป็ น นก ปลา หรื อลิงขนทอง ที่หายาก มีการสารวจแล้วว่ามีถึง 2,000 ตัวขึ้นไป และสัตว์ที่มีสีขาวดารงชีวิตอยูข่ ้ วั
โลกเหนือ ก็ยงั พบเห็นได้ที่เสิ นหนงเจี้ย เช่น หมีขาว กวางขาว งูขาว แมวขาว หรื อแม้กะทัง่ สัตว์ที่คิดว่าไม่มีจริ ง
เช่น หมาป่ าหัวแพะ ม้าพันลี้ กวางเขา แพะ กระรอกบิน
ก็ยงั ดารงชีวิตอย่างอิสระในเขตอนุรักษ์ป่าไม้เสิ นหนงเจี้ย
นาท่านชมวิวยอดเขาเสิ นหนง (เสิ นหนงติ่ง) มีความสูงถึง
3,000 เมตร เรี ยกได้วา่ เป็ นหลังคาภาคกลางของจีน มีความ
WT

ค่ำ

หลากหลายของระบบนิเวศ มีเอกลักษณ์เฉพาะการอยูร่ ่ วม
กันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ชมแกรด์แคนยอนป่ าหิ น
หุบเขาผาหิ น ที่ก่อกาเนิดมาไม่ต่ากว่า 20 ล้านปี ได้สร้าง
ประติกรรมที่สวยงามเหนือจินตนาการ ชมเสี่ ยวหลงถัง จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีศูนย์อนุรักษ์
ลิงขนทอง มีอาคารนิทรรศการที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและสัตว์ในเขตอนุรักษ์อีกด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร นาท่านสู่อุทยานเทียนเยี่ยน
พื้นที่เขียวชอุ่มบรรยากาศบริ สุทธิ์ งดงาม ชมถ้ านางแอ่น ตื่นตากับโพรงถ้ า
กว้างกว่า 20 เมตร ที่สามารถจุคนเป็ นพันคน ซ่อนตัวในภูผา แฝงด้วยความ
งดงามของหิ นงอกหิ นย้อย และแสงที่ผา่ นจากโพรงช่องเหนื อถ้ า ที่นี่ยงั เป็ น
ที่อาศัยของนกนางแอ่นมากมาย ท่านยังสามาถชมสะพานสายรุ ้ง มีความสูง
2,200 เมตร จากระดับน้ าทะเลที่สูงที่สุดในเอเชีย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พกั SHEN NONG HUI
HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
แท่ นบูชำเสิ นหนง - สะพำนสวรรค์ - หมีแพนด้ ำ - อีช๋ ำง - ช้ อปปิ้ ง CBD
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านชมเสิ นหนงถัน
แท่นบูชาเสิ นหนง ในพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาที่สวยงามและ
เงียบสงบ มีรูปปั้ นวัวยืนสูง 21 เมตร กว้าง 35 เมตร มีหินห้าสี
เป็ นองค์ประกอบ หมายถึง ทอง ไม้ น้ า ไฟ ดิน เป็ นความเชื่อ
เกี่ยวกับทฤษฎีแห่ งจักรวาล นาท่านข้าม สะพานสวรรค์ หรื อ
เทียนเซิ นเฉี ยว สูง 1200 เมตจากรระดับน้ าทะเล พื้นที่กว้าง
60 ตารางกิโลเมตร สถานที่ที่โดดเด่นมี ถ้ าแปลกประหลาด
สะพานแปลกประหลาด น้ าตกแปลกประหลาด ยอดเขาหิ นปกคลุมด้วยต้นไม้ดอกไม้ป่า นาท่านสู่เขตอนุรักษ์
กวนเหมินซาน โดดเด่นตั้งแต่ที่ซุม้ ประตู จะพบกับรู ปปั้นมนุษย์โบราณขนาดใหญ่ แม่ลกู แสดงความรักต่อกัน
เป็ นสวนพฤกษศาสตร์และเขตอนุรักษ์พนั ธุ์พืชและสตว์หายาก อาทิเช่น ซาลาแมนเดอร์ยกั ษ์ กวาง ไก่ฟ้า ฯลฯ
ยังเป็ นแหล่งเพาะเลี้ยงผึ้งป่ าที่หายาก และให้ผลผลิตน้ าผึ้งที่มีคุณค่าทางโภชนาสูงกว่าผึ้งชนิดอื่น ชมพิพิธภัณฑ์
แพนด้ายักษ์ ที่มิใช่จะมีแค่มลฑลเสฉวน ชมอาคารที่จดั แสดง เครื่ องใช้พ้ืนบ้านและวิถีชิวิตของมนุษย์โบราณ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร เดินทางกลับเมืองอี๋ชาง อดีตสนามรบเซี ยวถิงกู่จา้ น (ศึกอิเหลง)
ระหว่างจ๊กก๊ก (เล่าปี่ ) ง่อก๊ก (ซุ นกวน) เป็ นสงครามที่เล่าปี เป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ และเป็ นสงครามครั้งสุ ดท้ายในชีวิต
ของเล่าปี่ ปัจจุบนั ผลจากการที่รัฐบาลจีนสร้างเขื่อนเก็บน้ าและโรงงานผลิตไฟฟ้ าพลังงานน้ า จึงทาให้เมืองอี๋ชาง
กลายเป็ นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าที่ CBD อี๋ชาง
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอำหำร เข้าสู่ที่พกั PING HU YICHANG HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันทีห่ ้ ำ

ล่องเรือช่ องแคบซีหลิงเสี ย - อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านล่องเรื อ ชมช่องแคบซี หลิงเสี ย ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด
1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่นอ้ ยในแม่น้ าแยงซี เกียง ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร สมัยก่อนช่องแคบซี หลิง ถือได้วา่
เป็ นช่องแคบที่มีความอันตรายในการแล่นเรื อ เนื่องจากมีท้ งั แก่งหิ นและหิ นโสโครกมากมาย แต่ภายหลังจากที่

กลำงวัน

ค่า
วันที่สี่
เช้า

กลำงวัน

WT

กลางวัน
ค่า

วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน

18:15 น.
20:50 น.

ได้สร้างเขื่อนขึ้น แก่งหิ นบริ เวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถกู ทาลายไปเสี ยส่ วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
จึงทาให้การเดินเรื อสะดวกขึ้น
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่อ่ฮู นั่ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งย่านถนนคนเดินเจียงฮัน่
แหล่งช้อปปิ้ งที่มีท้ งั สิ นค้าแบรนด์เนม สิ นค้าพื้นเมืองมากมายให้เลือกสรร
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เข้าสู่ที่พกั DORSETT HOTEL หรื อเทียบเท่า 5 ดาว

พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งมณฑลหูเป่ ย - ฮั่นโควหลี่ - อู่ฮั่น – กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ ย พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณ
ประเภทเดียวกัน และอยูใ่ นยุดเดียวกันไว้ดว้ ยกัน โดยวัตถุโบราณที่ข้ ึนชื่อที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ ย
แห่งนี้ คือ ชุดราวระฆังอายุกว่1 2,400 ปี จากหลุมศพของกษัตริ ยเ์ ฉิ งโฮ่วอี้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่านย่านสู่ฮนั่ โควหลี่ ชุมชนการค้าโบราณ 100 ปี อันโดดเด่น
ในด้านสถาปัตยกรรมดัง่ เดิมแบบหมิงและชิง ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปก่ออิฐแดงที่เรี ยบง่ายสวยงาม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮนั่
เหิ นฟ้ าสู่เมืองอู่ฮนั่ โดยสายการบินแอร์เอเซี ย เที่ยวบินที่ FD573 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบินดอนเมือง ด้วยความสวัสดิภาพ

วันเดินทำง
22 – 27 พ.ค. / 5 – 10, 19 – 24 มิ.ย. 2561

ผู้ใหญ่
30,900.-บำท

พักเดี่ยว เพิม่
6,000.-บำท

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าวีซ่าจีน 4 วัน ทาการ
ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน (หรื อ 3 ท่าน ในกรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าประกันอุบตั ิเหตุการท่องเที่ยว ท่านละ 1,000,000.-บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
ค่าทาเอกสารของผูถ้ ือต่างด้าว, ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ, ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า,
ค่าอาหาร, เครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าน้ าหนักเกินจากสายการบินกาหนด 20 กก.
ค่าทิปเจ้าหน้าที่บริ กรของโรงแรม, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษี, ค่าภาษีนกั ท่องเที่ยว (ถ้ามี),
ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้ ำทัวร์ 10 หยวน ต่ อคน ต่ อวัน รวม 6 วัน 180 หยวน
หมำยเหตุ
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ ามันของสายการบิน
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้
บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง
ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุ ข
ในการท่องเที่ยว
WT

เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน
 หนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริ ง มีอายุเหลือใช้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 รู ปถ่ายพื้นหลังสี ขาวเท่านั้น (ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว) ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 3 รู ป (ไม่รับรู ปถ่ายข้าราชการ)
ห้ามยิม้ ห้ามสวมเครื่ องประดับ ต้องเห็นใบหูท้ งั สองข้างอย่างชัดเจน
 สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน
 สาหรับเด็กอายุ ต่ากว่า 18 ปี ต้องใช้สาเนาใบเกิด หรื อ (สูติบตั ร) สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรประชาชนสาเนาหน้า
พาสปอร์ตพ่อแม่จานวน 1ชุด
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