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อู่ฮ่ัน เขาบู๊ตึง๊ ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ 5 วัน 4 คืน   

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – อูฮ่ัน่ (สนามบินอูฮ่ัน่เทียนเหอ) (CZ8344 : 12.25-16.40 น.) - เมืองเซียงหยาง 
วนัท่ี 2. เมืองโบราณเซียงหยาง - โรงถ่ายภาพยนตร์ถงัเฉา - เขาอูต่งัซาน(บู๊ตึง้) - เรียนมวยไทเก็ก 
วนัท่ี 3. เขาบู๊ตึง๊ - วิหารทอง - ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ (องค์ต้นก าเนิดตัว๋เหลา่เอี๊ยะ) - ต าหนกัผาใต้ (วงัหนานเหยียนกง) - อารามเมฆสีม่วง 

(จ่ือเซียวกง) 
วนัท่ี 4. เขาอูต่งัซาน (บู๊ตึง้) - อูฮ่ัน่ - ทะเลสาบตงห ู- วดักยุหยวน - ถนนคนเดินเจียงฮัน่ 
วนัท่ี 5. ผ่านชมสะพานข้ามแม่น า้แยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น - THE BUND WUHAN - อู่ฮั่น (สนามบินอู่ฮั่นเทียนเหอ) - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ3057 : 14.35-17.30 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – อู่ฮ่ัน (สนามบินอู่ฮ่ันเทียนเหอ) 
(CZ8344 : 12.25-16.40 น.) - เมืองเซียงหยาง 

 09.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

 12.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮั่น(สนามบินอู่ฮั่นเทียนเหอ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ 
CZ83404  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

 16.40 น. เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่ น (สนามบินอู่ฮั่ นเทียนเหอ) ตัง้อยู่ตอนกลางของแม่น า้แยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพืน้ที่
ประมาณ 8,467 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตอยูใ่นพืน้ท่ีของแมน่ า้ 2 สาย มีประชากรกวา่ 8 ล้านคน และมีประวตัิศาสตร์
ยาวนานกวา่ 3,500 ปี ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหเูป่ย เป็น
เมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของแคว้นเกงจ๋ิวในเร่ืองสามก๊ก และเป็นเมือง
ยทุธศาสตร์ที่ขงเบ้งยดึครองเป็นฐานที่มัน่จากซุนกวน นอกจากนีย้งัมีอีกช่ือคือเมืองเซียงเอี๋ยงในภาพยนตร์ช่ือดงั เร่ือง
มงักรหยก ภาค 2 และ 3 ก าแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตัง้อยู่ที่ริมแม่น า้ฮั่นสุย่ซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ 
ภาคใต้มีภเูขาเจีย้นซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภเูขาฉู่ซาน เป็นก าบงั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MERCURE HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
เมืองโบราณเซียงหยาง - โรงถ่ายภาพยนตร์ถังเฉา - เขาอู่ตังซาน
(บู๊ตึง้) - เรียนมวยไทเก็ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าทา่นสู ่เมืองโบราณเซียงหยาง ให้ท่านได้อิสระชมความเป็นอยู่ วฒันธรรม สิ่งปลกุสร้างของเมืองหน้าด่านทางน า้

ของซง่ที่ส าคญั น าทา่นชม โรงถ่ายภาพยนตร์ถงัเฉา หรือช่ือเรียกวา่ เมืองแหง่ราชวงศ์ถงั สร้างขึน้เมื่อปี 2558 เพื่อเป็น
เมืองจ าลองบรรากาศการเป็นอยู่ในสมยัราชวงศ์ถงั ด้านในแบ่งเป็นสดัสว่นต่างๆ อาทิ พระราชวงั ที่พกั วดั ประตูเมือง 
ถนน ตา่งๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่เขาอู่ตังซาน(ขาบู๊ตึ๊ง) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเทือกเขาที่มีความส าคญัของศาสนาลทัธิเต๋า 
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ที่ปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่  (ตัว่เหล่าเอี๊ย) ได้มาบ าเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแห่งนี ้โดยเขตโบราณสถานบน
เขาบู๊ตึง๊นัน้ มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยสว่นท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม และสว่นที่เป็น
ทิวทศัน์ธรรมชาติ แตส่ิง่ที่นา่อศัจรรย์จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองค์การ
ยเูนสโก้ คือ หมูเ่หลา่ยอดเขาได้พากนัหนัเหทิศทางเข้าหาจดุเดยีวกนัเฉกเช่น กลบีบวัสวรรค์เข้าหาเกสรตอนกลาง พิเศษ
ให้ทา่นได้ร่วม เรียนมวยไทเก็ก โดยมี อาจารย์ผู้มีช่ือเสยีงสอนทา่น ประมาณ 1 ชัว่โมงเพื่อเป็นการออกก าลงักายให้มี
สขุภาพท่ีดี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก WUDANG YINXIANG HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
เขาบู๊ตึ๊ง - วิหารทอง - ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ (องค์ต้นก าเนิดต๋ัวเหล่าเอ๊ียะ) - 
ต าหนักผาใต้ (วังหนานเหยียนกง) - อารามเมฆสีม่วง (จื่อเซียวกง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านนัง่กระเช้าสู่ ยอดเขาดทียนจู้  มีความสงูระดบัน า้ท าแล 1 ,612 เมตร เข้าสูเ่ขต วิหารทอง สร้างขึน้ในสมยัของ

จกัรพรรดิหยง่เลอ่ แหง่ราชวงศ์หมิง เมื่อ ค.ศ. 1416 ชุบทองค ากว่า 360 ชัง่ มีความกว้าง 5.8 เมตร สงู 5.5 เมตร วิหาร
ทองแหง่นีเ้ป็นวิหารแหง่โชคลาภมาให้ผู้ที่ได้มาสกัการะบชุา ทัง้ยงัเป้นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าเสวียนอู่ (ตัว่เหลา่
เอี๊ย)  
น าทา่นไหว้ เทพเจ้าเสวียนอู่  (ตั่วเหล่าเอี๊ย) ได้มาบ าเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแห่งนี ้โดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊งนัน้ 
มีพืน้ที่รวมทัง้สิน้ 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรม และสว่นที่เป็นทิวทศัน์
ธรรมชาติ แตส่ิง่ที่นา่อศัจรรย์จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองค์การยเูนสโก้ 
คือ หมูเ่หลา่ยอดเขาได้พากนัหนัเหทิศทางเข้าหาจดุเดียวกนัเฉกเช่น กลบีบวัสวรรค์เข้าหาเกสรตอนกลาง   มีน า้หนกั 10 
ตนั ด้านในมีตะเกียงโบราณอายกุว่า 600 ปี  ที่ไม่เคยดบัเนื่องจากลมจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาภายในต าหนกั มี
หีบทองหนกั 1.4 ชัง่ และสิง่มงคลตา่งๆในหอทอง  ด้านนอกของวิหาร เป็นก าแพงเมืองจ่ือจินเฉิง มีความยาวกวา่ 1,500 
เมตร ก่อขึน้เป็นรูปทรงภเูขานอกจากนีย้งัมีพระราชวงัจ่ือเซียว ที่สร้างขึน้ในสมยัหยง่เลอ่ ค.ศ.1413 ท่ีสามารถอนรัุกษ์อยู่
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ในสภาพสมบรูณ์ที่สดุมาจนถึงวนันี ้ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ต าหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้) ปลกูสร้างขึน้บนหน้าผางามที่สวยสดุในบรรดา 36 หน้าผาบน

เขาบู๊ตึ๊ง ต าหนกัสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยงัต าหนกัยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผู้มี
ศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหวัมงักร ซึ่งเช่ือกนัว่าจะน าพาผู้ หาญกล้า ก้าวสูส่รวงสวรรค์และนิพพาน 
เพราะจุดนีจ้ะอยู่ตรงกนัข้ามกับต าหนกัทองจินเตีย้นบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที่อยู่ห่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตร
พอดี และน าท่านชม ต าหนักจื่อเซียวกง (อารามเมฆสีม่วง)  สร้างขึน้ในปี ค.ศ 1413 สมัยหย่งเล่อฮ่องเต้ เป็น
พระราชวงัที่เสียนอู่ตี ้ได้เคยพ านกัเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ๊ง โดยสถาปัตยกรรมนัน้จะมีความงดงามและเก่าแก่คล้ายคลงึกับ
พระราชวงักู้กงแหง่กรุงปักก่ิง ในอดีตเป็นสถานท่ีซึง่ฮ่องเต้มาท าพิธีกรรมต่างๆ โดยปัจจุบนัได้รับการบรูณะและอนรัุกษ์
ไว้เป็นอยา่งดีและสมบรูณ์แบบที่สดุแหง่หนึง่ ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นลงจากเขา 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั WUDANG YINXIANG HOTEL OR SAME 4* 
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วันที่ 4 
เขาอู่ตังซาน (บู๊ตึง้) - อู่ฮ่ัน - ทะเลสาบตงหู - วัดกุยหยวน - ถนนคน
เดนิเจียงฮั่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองอู่ฮั่น (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 น าทา่นชม ทะเลสาบตงหู ตัง้อยูท่างตะวนัออกของเมืองอูฮ่ัน่ในปี 1982 รัฐบาลได้จดัให้ที่น่ีเป็นจดุชมวิวที่สวยงามที่สดุ

ของเมืองอูฮ่ัน่มีพืน้ท่ี 88 ตารางกิโลเมตร และคิดเป็นพืน้ท่ี 1 ใน 4 ของเมือง ท่ีทะเลสาบตงหทู่านสามารถชมได้ทัง้ 4 ฤด ู
ซึ่งจะเห็นได้ถึงความแตกต่างทัง้ทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทศัน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหู
เหมือนสสีนัแบบโลกตะวนัตก ตงหก็ูเปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุม่นวลแหง่โลกตะวนัออก  
น าท่านสู ่วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวดัเก่าแก่ 1 ใน 4 ที่ยิ่งใหญ่ของเมือง อู่ฮัน่ สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิง มี
อายรุาว 300 กว่าปี ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสตัว์กวนอิมและพระอรหนัต์ 500 องค์ที่ปัน้จากดินฉาบด้วยสี
ทอง เป็นวดัที่คนมานิยมมากราบไหว้  
หลงัจากนัน้อิสระช้อปปิง้ ถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซึง่รวมสนิค้าไว้มากมาย ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้าหลากหลาย และสนิค้า
พืน้เมืองในราคาถกูใจ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั WUHAN JIANGGUO HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ผ่านชมสะพานข้ามแม่น า้แยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮ่ัน - THE BUND WUHAN - อู่ฮ่ัน (สนามบินอู่
ฮั่นเทียนเหอ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ3057 : 14.35-17.30 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 

 
 น าทา่นผา่นชม สะพานข้ามแม่น า้แยงซีเกียงแห่งแรกในอู่ฮั่น ซึ่งสะพานข้ามแม่น า้แยงซีเกียงของอู่ฮัน่ มีทัง้หมด 7 

สะพาน และ 1 อโุมงค์ ส าหรับใช้ข้ามแมน่ า้สายยกัษ์ สะพานนีถื้อเป็น สะพานข้ามแมน่ า้แยงซีเกียง แหง่แรกของ อู่ฮัน่ ที่
ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ข้ามแมน่ า้ระหวา่งภเูขางูและภเูขาเต่า มีความยาวกว่า 1,680 เมตร เป็นสะพานสอง
ชัน้ ชัน้บนเป็นถนน 4 เลน ชัน้ลา่งเป็นทางรถไฟรางคู ่  
น าทา่นอิสระถ่ายรูปและสมัผสับรรยากาศที่ THE BUND WUHAN ตกึเมืองสไตล์ตะวนัตก เป็นย่านการเงินที่มีช่ือเสียง
ยาวนานหลายศตวรรษ ท าให้อาคารสถานท่ีแถบนีอ้อกแบบในสไตล์ตะวนัตกและมีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์ที่โดด
เด่น ตลอดทางจะพบรูปปัน้บคุคลส าคญัในต านาน บนถนนคนเดินสายนีช้วนให้นึกถึงการเดินเลน่ที่ THE BUND ใน
เมืองเซี่ยงไฮ้ ในอดีต พืน้ท่ีนีเ้คยเป็นพืน้ท่ีในอารักขาขององักฤษ 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิอู่ฮั่นเทียนเหอ 
 14.35 น. ออกเดินทางจาก เมืองอู่ฮั่น (สนามบินอู่ฮั่นเทียนเหอ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ 

CZ3057  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 17.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบาง
รายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โด 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 

อัตราค่าบริการ : อู่ฮัน เขาบู๊ตึง๊ ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ 5 วัน 4 คืน  โดยสายการบินไชนาเซาเทร์ินแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-05 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 4,500.- 17,900.- 
วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 23,900.- 23,900.- 22,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 4,500.- 17,900.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 26,900.- 26,900.- 25,900.- 4,500.- 17,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวีซ่ากรุ๊ป 
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  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ี
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม

เทา่นัน้ สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1. หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบั

ร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


