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 อูฮ่ ัน่...ชมวิวแมน่ ำ้แยงซเีกยีงที่..หอนกกระเรยีนเหลอืง 

 เขำบูต๊ ึง๊...สกักำระเทพเจำ้เสวียนอูท่ี่ วิหำรทอง (พกับนเขำบูต๊ ึง๊ 1 คนื) 

 วดักุยหยวน...เป็นวดัที่เกำ่แกแ่ละใหญ ่1 ใน 4 ประจ ำเมอืงอูฮ่ ัน่กว่ำ 300 ปี 

 ชมใบไมแ้ปะกว๊ยเปลีย่นส.ี..สวนตน้ไมท้ี่มอีำยุ1500-3000 ปีเปลีย่นส ี

 เที่ยวสบำย...ไมล่งรำ้นช๊อปรฐับำล 

 

** รำคำนีช้วัร ์รวม ภำษสีนำมบนิไทย-จนีและคำ่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 

** รำคำนีไ้ม่แจกกระเป๋ำ ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง     วนัที่ 17-22 พ.ย 59 
รำคำ 27,900.- 

 
วนัที่ 01-06 ธ.ค 59 (วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

รำคำ 27,900.- 
 

วนัที่ 08-13 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 
รำคำ 27,900.- 

 

 

1. กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น 

2. อู่ฮั่น-เซยีงหยาง-เมอืงสุยโจว-สวนตน้ไมแ้ปะก๊วย-

เมอืงเซยีงหยาง-ก าแพงเมอืงโบราณเซยีงหยาง 

3. เซยีงหยาง-เขาบู๊ตึ๊ง-ต าหนักไท่จือ่-ต าหนักหนานเห

ยียนกง (ผาใต)้ –ต าหนักจือ่เซยีงกง (อารามเมฆสี

ม่วง) 

4. เขาบู๊ตึ๊ง-ต าหนักทอง (จนิติง่) รวมกระเชา้ไป-กลับ 

5. เขาบู๊ตึง้-อู่ฮั่น-หอนกกระเรยีน (ไม่รวมรถอุทยาน)-

ถนนคนเดนิ HUBUXIANG  

                                                                                   6. วัดกุยหยวน-พิพิทธภัณธหู์เป่ย-ทะเลสาบตงหู (รวม 

                                                                                       รถอุทยาน) –ถนนคนเดนิชูฮั่น-อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ 

 

 

  

บนิตรง อูฮ่ ัน่ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี
ตำมรอยละครมงักรหยก เขำบูต๊ ึง๊ 

6 วนั 5 คนื (CZ) 
โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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วนัแรก         กรุงเทพฯ-อูฮ่ ัน่ 

18.00 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดย

มเีจา้หนา้ท ี่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

21.10 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืงอูฮ่ ัน่ โดยเทีย่วบนิที ่CZ3058   

00.50 น. ถงึ เมอืงอู่ฮ ั่น ตั ้งอยู่ตอนกลางของแม่น ้าแยงซเีกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นท ี่

ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้ นท ี่ของแม่น ้า 2 สาย มี

ประชากรกว่า 8 ลา้นคน และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 3,500 ปี ผ่านพิธตีรวจคน

เขา้เมอืง 

 

พกัที ่ VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว เมอืงอู่ฮ ั่น 

วนัที่สอง       อูฮ่ ัน่-เมอืงสุยโจว-สวนตน้ไมแ้ปะกว๊ย-เซยีงหยำง-เมอืงโบรำณเซยีงหยำง-บำ้นขงเบง้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสุยโจว ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของมณฑลหูเป่ยโดยมแีม่น ้า

แยงซีเกยีง และแม่น ้าไหวไหลมาบรรจบกัน อกีทัง้ยังเป็นเมอืงหนา้ด่านที่ส าคัญ

ของมณฑล จากนั้นน าท่านชม เขตทิวทัศน์เอ ี๋ยนตี้ ตั ้งอยู่ท ี่เม ืองสุยโจว เป็น

สถานทีท่่องเท ีย่วท ีส่ าคัญแห่งหนึง่ของมณฑลหูเป่ย ถูกสรา้งขึ้นในสมัยกษัตริย์

เอ ีย๋นตี ้ซึง่ถอืเป็นปฐมองคฮ์่องเตใ้นยุคแรกเริม่ของจนี เท ีย่วชม สวนตน้แปะก๊วย  

ซึง่เป็นตน้ไมท้ ีป่ลุกตัง้แต่ราชวางจนิซ ี  เวลายาวนานถงึ 3000 ปี ตน้ไม ้1000 กว่า

ตน้ อายุนอ้ยสุก 1500 ปี  อายุมากสุด 3000 กว่าปีแลว้ เดนิชมตามทางโมห้นิท ีม่า

จากแต่ละมณฑล  ชาวบา้นตั้งชื่อว่า ถนนโมห้ิน มอี ีกชื่อเรยีกว่า ถนนเงินทอง  

เพราะถนนโมห้นิเป็นกลอมๆ ออกสเีงนิสองขา้งทาง มตีน้ไมแ้ปะก๊วยเต็มไปดว้ย 

ใบไมอ้อกสทีอง  ท่านสามารถเดนิผ่านแวะถ่ายรูปอย่างสวยงามกับใบไมแ้ปะก๊วย  

 

 

 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 

3 ชม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บ่าย น าท่านออกเดนิทางสู่ เซียงหยำง ตัง้อยู่ภาคตะวันตกเฉยีงเหนอืของมณฑลหู

เป่ย  เป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงคชุ์นชวิ เป็นเมืองเก่าของ

แควน้เกงจิว๋ในเรือ่งสามก๊ก  และเป็นเมอืงยุทธศาสตรท์ ี่ขงเบง้ยึดครองเป็นฐานที่

มั่นจากซุนกวน นอกจากนียั้งมอีกีชื่อคอืเมอืงเซยีงเอีย๋งในภาพยนตรช์ือ่ดัง เรือ่ง

มังกรหยก ภาค 2 และ 3 ก าแพงเมอืงยาว 6 กโิลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตัง้อยู่ท ีร่มิ

แม่น ้าฮั่นสุ่ยซึง่ไหลผ่านประตูเหนอื ภาคใตม้ภูีเขาเจีย้นซาน ฝ่ังตะวันออกมภูีเขาฉู่

ซาน เป็นก าบัง น าท่านชมก ำแพงเมอืงโบรำณ 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร    

พกัที ่ VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว เซียงหยำง 

วนัที่สำม เซยีงหยำง-เขำบูต๊ ึง๊-ต ำหนกัไท่จ ือ่-ต ำหนกัหนำนเหยียนกง (ผำใต)้ –ต ำหนกัจือ่เซยีง

กง (อำรำมเมฆสมีว่ง) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่ านเดินทางสู่  เขำบู๊ตึ๊ง น าท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง เป็นเทือก เขาที่ม ี

ความส าคัญของศาสนาลัทธเิต๋า ท ี่ปรมาจารย์เจนิอู่หรอืเทพเจา้เสวยีนอู่ (ต่ัวเหล่า

เอี๊ย) ไดม้าบ าเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแห่งนี ้โดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊งนัน้ มี

พื้นท ีร่วมทั ้งสิน้ 321 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นแหล่งท่องเท ีย่วทาง

วัฒนธรรม และส่วนทีเ่ป็นทิวทัศน์ธรรมชาต ิแต่สิง่ท ีน่่าอัศจรรย์จนไดรั้บการจด

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตจิากองคก์ารยูเนสโก ้คอื หมู่

 

 

 

 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ช.ม. 
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เหล่ายอดเขาไดพ้ากันหันเหทิศทางเขา้หาจุดเดยีวกันเฉกเช่น กลีบบัวสวรรคเ์ขา้

หาเกสรตอนกลาง  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านชม ต ำหนกัไทจ่ือ่  เนือ่งจากบนไหล่เขาไท่จือ่มพีื้นท ีคั่บแคบ ไม่สามารถ

สรา้งหมู่ตกึใหเ้ป็นแนวเสน้ตรงได ้แต่ดว้ยพระบรมราชโองการแห่งองคจั์กรพรรดิ์ท ี่

ทรงหา้มการแกไ้ขลักษณะภูม ิลักษณ์ของภูเขา จากนัน้น าท่านชม ต ำหนกัหนำน

เหยยีนกง (ผำใต)้ ปลูกสรา้งขึน้บนหนา้ผางามทีส่วยสุดในบรรดา 36 หนา้ผาบน

เขาบู๊ตึ้ง ต าหนักสรา้งอิงแนบหนา้ผาทางทิศใต ้มีทางเดินเลยีบรมิผาเพื่อไปยัง

ต าหนักยาวหลายรอ้ยเมตร สาธุชนผูม้ศีรัทธาแรงกลา้จะเดนิทางมาสงบจิตปักธูป

บนหัวมังกร ซึ่งเชือ่กันว่าจะน าพาผูห้าญกลา้ กา้วสู่สรวงสวรรคแ์ละนิพพาน เพราะ

จุดนีจ้ะอยู่ตรงกันขา้มกับต าหนักทองจินเตีย้นบนยอดเขาเทยีนจูเฟิง ท ีอ่ยู่ห่าง

ออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี และน าท่านชม ต ำหนกัจือ่ เซียวกง 

(อารามเมฆสมี่วง) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ 1413 สมัยหย่งเล่อฮ่องเต ้เป็นพระราชวังที่

เสยีนอู่ตี ้ไดเ้คยพ านักเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ้ง โดยสถาปัตยกรรมนัน้จะมคีวามงดงาม

และเก่าแก่คลา้ยคลงึกับพระราชวังกูก้งแห่งกรุงปักกิง่ ในอดตีเป็นสถานทีซ่ึง่ฮ่องเต ้

มาท าพิธีกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันไดรั้บการบูรณะและอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดแีละ

สมบูรณ์แบบทีสุ่ดแห่งหนึง่ 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ QIONG TAI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

**หมำยเหตุ คนืนีพ้กับนเขำบู๊ตึง๊ ดงัน ัน้กระเป๋ำใบใหญจ่ะฝำกไวท้ ีร่ถบสั ให ้

เตรยีมเสื้อผำ้ ของใชท้ีจ่ ำเป็น และกระเป๋ำใบเล็ก 1 ใบ ส ำหรบัพกับน

เขำบู๊ตึง๊ 1 คนื** 

บนเขำบู๊ตึง๊ 

วนัที่สี ่         เขำบูต๊ ึง๊-ต ำหนกัทอง (จนิติง่) รวมกระเช้ำไป-กลบั 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางไปยัง ต ำหนกัทอง (ใชเ้วลาประมาณ 1.5 ช่ัวโมง) และน าท่านน่ัง

กระเชา้ขึ้นสู่ ต าหนักทอง (จนิติง่) ท่านจะไดพ้ิชติจุดสูงสุดของเขาบู๊ตึ๊ง ท ีม่คีวาม

สูง 1,613 เมตร จากระดับน ้าทะเล 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงามของต าหนักทอง (จนิติง่) ซึ่งสรา้งดว้ยทอง

ส ารดิทัง้หลัง มคีวามสูง 5.5 เมตร กวา้ง 5.8 เมตร เป็นวหิารใหญ่แห่งศาสนาลัทธิ

เต๋า สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ. 1416 ในรัชสมัยหย่งเล่อฮ่องเตแ้ห่งราชวงศห์มงิ ภายใน

เป็นทีป่ระดษิฐานรูปส ารดิของเทพเจา้เสวยีนอู่ (องคต์น้ก าเนดิต่ัวเหล่าเอี๊ย) ซึง่เชือ่

กันว่า เมือ่ไดม้โีอกาสมากราบนมัสการ ณ วหิารแห่งนี ้จะน าพาซึง่โชคลาภและสิ่ง

มงคลมาสู่ชวีติ  หลังจากนัน้น าท่านน่ังกระเชา้ลงสู่ตนีเขา 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ LAO YING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว เชงิเขำบู๊ตึง๊ 

วนัที่หำ้       เขำบูต๊ ึง้-อูฮ่ ัน่-หอนกกระเรยีน (ไมร่วมรถอุทยำน)-ถนนคนเดนิ HUBUXIANG 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงอู่ฮ ั่น ตัง้อยู่ตอนกลางของแม่น ้าแยงซเีกยีงใน

มณฑลหูเป่ย มพีื้นท ีป่ระมาณ 8,467 ตารางกโิลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นท ีข่อง

แม่น ้า 2 สาย มปีระชากรกว่า 8 ลา้นคน และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 3,500 ปี 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 5 ช.ม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    
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บำ่ย น าท่านชม หอกระเรยีนเหลือง ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงอู่ฮั่น ถูกสรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ. 223 ยุคสามก๊ก สมัยอูหวางอู่ ตัง้อยู่เมอืงอู่ชัง เขาเซอซาน มคีวามสูง 92 

ฟุต บนยอดทองเหลอืงสูง 7 ฟุต รวมทัง้สิน้ 99 ฟุต อันถอืเป็นเลขสริมิงคล อกีทัง้

ยัง เป็น 1 ใน 3 หอทีม่ชีือ่เสยีงของจนี ไดแ้ก่ หอเอีย้หยาง มณฑลหูหนานและหอ

เถงิหวังเก๋อ มณฑลเจยีงซ ีภายในจัดเป็นหอแสดงงานเขยีนอักษรจนีและจติรกรรม 

และยังเป็นจุดทีส่ามารถชมทวิทัศนแ์ม่น ้าแยงซเีกยีงอันสวยงามไดอ้กีดว้ยไดรั้บ

การบูรณะเป็นอฐิทัง้หมด หลังจากนัน้อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิ 

HUBUXIANG 

 

ค ่ำ   รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว เมอืงอู่ฮ ั่น 

วนัที่หก       วดักุยหยวน-พพิทิธภณัธ์หูเป่ย-ทะเลสำบตงหู (รวมรถอุทยำน)-ถนนคนเดนิชูฮ ัน่-อูฮ่ ั่น-

กรุงเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านสู่ วดักุยหยวน ซึง่เป็นวัดเก่าแก่ 1 ใน 4 ทีย่ิ่งใหญ่ของเมอืง อู๋ฮั่น สรา้งขึ้น

ในสมัยราชวงศห์มงิถงึราชวงศช์งิ มอีายุราว 300 กว่าปี ภายในวัดเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระโพธสัิตวก์วนอมิและพระอรหันต ์500 องคท์ ีป้ั่นจากดนิฉาบดว้ยสทีอง เป็นวัดที่

คนมานิยมมากราบไหว ้น าท่านเขา้ชมชม พิพิทธภณัธห์ูเป่ย พิพิธภัณฑก์วา้ง

ใหญ่แห่งนีเ้ป็นพิพิธภัณฑท์ ี่มขี ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศจนีทีใ่ชแ้สดงผล

งานวัตถุโบราณทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑแ์ห่งมขีองล ้า

ค่าทางประวัตศิาสตร์มากมายรวมไปถงึชุดระฆังอายุกว่า 2,400 ปีจากหลุมศพของ

กษัตรยิ์เฉงิโฮ่วอี ้

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 หลังจากนัน้น าท่านชม เขตทวิทศันท์ะเลสำบตงหู ตัง้อยู่ทางตะวันออกของเมอืง

อู่ฮั่นในปี 1982 รัฐบาลไดจั้ดใหท้ ีน่ ีเ่ป็นจุดชมววิท ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงอู่ฮั่นมี

พื้นท ี ่88 ตารางกโิลเมตร และคดิเป็นพื้นท ี ่1 ใน 4 ของเมอืง ท ีท่ะเลสาบตงหูท่าน

สามารถชมไดท้ัง้ 4 ฤดู ซึง่จะเห็นไดถ้งึความแตกต่างทัง้ทางธรรมชาต ิดอกไม ้

อุณหภูมแิละววิทวิทัศน ์เป็นตน้ ถา้เปรยีบความงามของซหูีเหมอืนสสัีนแบบโลก

ตะวันตก ตงหูก็เปรยีบเหมอืนความเรยีบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก และน าท่าน

อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิชูฮ ั่น ท ีซ่ ึง่รวมสนิคา้ไวม้ากมาย ใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้หลากหลาย และสนิคา้พื้นเมอืงในราคาถูกใจ 

 

 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางสู่สนำมบนิ  

16.30 น. เดนิทางกลับ กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CZ3057  

19.25  น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ  

 
********************************* 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่ 

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่17-22 พ.ย 59 27,900 27,900 26,900 5,900 

วนัที ่01-06 ธ.ค 59 (วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 27,900 27,900 26,900 5,900 

วนัที ่08-13 ธ.ค. 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 27,900 27,900 26,900 5,900 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 

อตัรำนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิกับ

ทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน   

 ประกำศ เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน 

 อนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจรงิ 

9. คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน ส่วนเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7.   คำ่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวำ่     
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 เดนิทำงท ัง้หมด  6 วนั จำ่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน // 

หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลยพินจิของทา่นตามเห็นสมควร 

 

กำรยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่    

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง  

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมำยเหตุ 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุ  

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

 คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายส ี (พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไมใ่ช่

สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

 และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ให ้

ขอ้มูลเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เล่มทีม่ปัีญหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่าง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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2. รูปถ่ายส ี(พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่

      สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงล่ำชำ้  

 ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 
ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวีซำ่ดว่นได)้ 
 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 
 

ประกำศ   เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนั

ขึน้ในอนำคต ซึ่งทำงบรษิทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ 

 

**เนือ่งจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME............................................ 

SURNAME................................................................ 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

............................................................................................................................................................

...................................................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท์

..................................มอืถอื.............................................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................  

..................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................................................ 
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รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น

......................................................................................... 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) 

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................  

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME................................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

  

 


