
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภูเขาบู้ตึง้...ต้นก าเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ ชมต าหนักผาใต้ (หนานเหยียนกง)  ไท่เหอกง  ต าหนักจือ
เซียวกง ยอดเขาจนิติง่ พกับนเขาบู้ตึง้ 1 คืน 

 น า้ตกซานเสีย สถานที่ท่องเที่ยวระดบั 4A ใหญ่ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของประเทศจนี 

 เส้นทางนี.้..เที่ยวสบายใจ ไม่เข้าร้านช้อปป้ิงส่งเสริมการท่องเที่ยว .... 
 
ก าหนดการเดนิทาง   11-15,12-16 เมษายน 2561    ( 5 วนั 4 คืน )          



 

     
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – อู่ฮ่ัน – เซียงหยาง  
05.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 
07.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮัน่ AIR ASIA โดยสายการบิน เทีย่วบินที ่FD 570 ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) 
11.30 น.  ถึง“เมืองอู่ฮ่ัน” ตั้งอยูต่อนกลางของแม่น ้าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นท่ีประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่

ในพื้นท่ีของแม่น ้า  2 สาย มีประชากรกวา่  8 ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 3,500 ปี หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่า
ของเกงจ๋ิว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ท่ีขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานท่ีมัน่จากซุนกวน ก าแพงเมืองยาว 6 
กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตั้งอยูท่ี่ริมแม่น ้ าฮัน่สุ่ยซ่ึงไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจ้ียนซาน ฝ่ังตะวนัออกมี
ภูเขาฉู่ซาน เป็นก าบงั ซ่ึงมีฉายาวา่ เมือง “ฟูหยนิ” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูล่ี” สมยัราช
วงค ์“จ่ิน” ยคุจา้นกว๋อ  

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง  เซียงหยาง–กู่หลงจง(บ้านเกดิขงเบ้ง) – ประตูโค้งอนุสาวรีย์ – ศาลาแปดเหลีย่ม – ภูเขาอู่ตังซาน  
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู่ กู่หลงจง(บ้านเกิดขงเบ้ง)  บา้นพกัขงเบง้ ตั้งอยู่

ทิศตะวนัตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็นบา้นพกัอาศยัของขงเบง้ เซ่จูเก๋อ ช่ือเหลียง นามขงเบง้ 
(ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอาย ุ17 ตามคุณพอ่ จูเก๋อเสียมาท่ีเมืองเซียงหยางและเก็บตวัขยนัหมัน่เพียร อ่าน
หนงัสือและสังเกตการเมืองภายนอกอยา่งใกลชิ้ด มีฉายาวา่ มงักรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าป่ีและพี่นอ้งร่วมสาบาน 
กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตวัท่ีกระท่อมหลงจงถึง 3 คร้ัง เล่าป่ีไดคุ้ยกบัจูเก๋อเหลียง ขงเบง้อธิบายสภาพการเมือง
ในเวลานั้น เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดี
เป็นท่ีปรึกษากุนซือของเล่าป่ี ในท่ีสุดไดส้ร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจ๋ิว และเป็น
เมืองทางยทุธศาสตร์ท่ีขงเบง้ยุในยึดครองเป็นฐานท่ีมัน่จากซุนกวน ก าแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู 
ตั้งอยูท่ี่ริมแม่น ้าฮัน่สุ่ยซ่ึงไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจ้ียนซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นก าบงั ซ่ึงมี
ฉายาวา่ เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูล่ี” สมยัราชวงค์ “จ่ิน” ยุคจา้
นกว๋อ ชม ซุ้มประตู “กู่หลงจง” 古隆中 สองขา้งมีตวัอกัษรค าสอนของท่านขงเบง้ “ตา้นป๋อหมิงจ้ือ 
หนิงจ้ิงจวื้อหย่วน” สร้างสมยัจกัรพรรดิกวงชวี่แห่งราชวงศ์ชิง ประตูทางเขา้แห่งกระท่อมหญา้ท่านขงเบง้ 
เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางข้ึนสู่ อู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) เป็นเทือกเขาท่ีมี
ความส าคญัของลทัธิเต๋า ท่ีเล่าสืบมาว่าปรมาจารยเ์จินอู่หรือเทพเจา้เสวียนอู่ ท่ีศาสนาเต๋าเคารพนบัถือไดบ้  าเพ็ญ
ตบะบนยอดเขาแห่งน้ี ตั้งแต่เร่ิมฝึกฝนจนส าเร็จวิชาขั้นสูงสุดท่ีน่ี ท่านไดใ้ชว้ิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกบัภิกษุหลาย
รูปของฝ่ายพุทธจนไดรั้บชยัชนะ จนสามารถยึดเขาแห่งน้ีมาเป็นท่ีพ  านกัสืบมา เขาบู๊ต๊ึงไดก้ลายมาเป็นแหล่งฝึก
วชิาและเขา้ฌานของนกัพรตลทัธิเต๋าหลายส านกัมาหลายยคุหลายสมยั และยงัเป็นท่ีก าเนิดสุดยอดวิชากงัฟูท่ีโด่ง



 

ดงัตามท่ีเราเคยคุน้หูคุน้ตาในนิยายก าลงัภายในดว้ย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ต๊ึง มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 321 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นหมู่ตึกโบราณซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และส่วนท่ีเป็นทิวทศัน์
ธรรมชาติ อาทิ สระน ้ า, บ่อน ้ าพุร้อน, ถ ้ า, หน้าผาและยอดเขารวมกว่าร้อยแห่ง ส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ ยอดเขา
ทั้งหลายไดห้นัเหเขา้หากนัท่ีจุดศูนยร์วมดัง่กลีบดอกบวัสวรรค ์วดัน้ีเร่ิมตน้สร้างสมยัราชวงศถ์งั กษตัริยถ์งัไถ่จง 
ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และไดส้มปราถนาไดเ้ร่ิมตน้สร้างวดัข้ึนมา สมยัราชวงศ์หมิง เจริญท่ีสุดถือเป็นศาสนา
แห่งชาติ และเป็นสถานท่ีฮ่องเตใ้ชติ้ดต่อกนัสวรรค ์วดัแห่งน้ีสร้างก่อนพระราชวงัท่ีปักก่ิงประมาณ 5 ปี และใน
ปี ค.ศ. 1997 ไดรั้บรางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองคก์ารยูเนสโก ้ ปัจจุบนัขา้งบนมีหมู่บา้น 
ชาวบา้นปลูกชาเขียวอู่ตงัฉา ท่ีเป็นชาท่ีโด่งดงัของท่ีน่ี บนภูเขาแห่งน้ียงัมีสมุนไพรกวา่ร้อยชนิด ตามธรรมเนียม
ของท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรถ่ายรูปกบันกับวชถา้ไม่ไดรั้บอนุญาติ และไม่ควรเหยยีบธรณีประตู เพราะธรณีประตู
เปรียบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอยา่งคนจีนเช่ือถือวา่เป็นการสร้างธรณีประตูไวป้้องกนัภูติผปิีศาจดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ TAIJI  HOTEL หรือเทยีบเท่า บนเขาบู้ตึง้ 

***  กรุณาแยกเส้ือผ้าใส่กระเป๋าเลก็เพ่ือไปพกับนเขาบู้ตึง้ 1 คืน และสะดวกต่อการขนย้ายเขาสู่ทีพ่กับนเขา *** 
 

วนัทีส่าม  บู้ตึง้(อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) – วหิารทอง – วงัไท่เหอกง ไหว้เทพเจ้า 
    เสวีย๋นอู่ (องค์ต้นก าเนิดตั๋วเหล่าเอีย๊ะ) ทีจ่ินติ่ง - วงัหนานเหยยีนกง (ต าหนักผาใต้)  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลังอาหารน าท่านน่ังกระเช้าสู่ ยอดเทียนจู้ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 
(สัญลกัษณ์ของเขาบู๊ต้ึง) มีความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 1,612 เมตร เป็นท่ีตั้งของวิหารใหญ่แห่งศาสนาเต๋า ถา้
มองมุมสูงจะเหมือนกบัหอทองตั้งอยูบ่นหลงัเต่า ถือวา่เป็นจุดท่ีฮวงจุย้ดีท่ีสุด ผ่านหนานเหมินไท่กง (เช่ือวา่ผา่น
จุดน้ีแลว้ก็เปรียบเสมือนผา่นเขา้เขตสวรรคแ์ลว้)  เขา้สู่เขต  จินเตีย้น (วิหารทอง) สร้างข้ึนเม่ือปีท่ี 14 (ค.ศ.1416)
ในรัชสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อ แห่งราชวงศห์มิง มีความสูง 5.5 เมตร กวา้ง 5.8 เมตร น ้ าหนกัทองเหลืองชุบทองค า 
360 กว่าชัง่ ฝีมือการสร้างของช่างโบราณจากปักก่ิง แลว้ล่องเรือจากปักก่ิงมาตามคลองจิน-หาง และส่งมาตาม
คลองสาขายอ่ย ซ่ึงเป็นต าหนกัท่ีเช่ือกนัวา่จะน าแต่โชคลาภมาให้ ภายในวิหารงามวิจิตรดว้ยลวดลายบนเสาเอก
และเพดานประดบัมุข เป็นท่ีประดิษฐานรูปส าริดของเทพเจา้เจินอู่(เสวียนอู่) น ้ าหนกั 10 ตนั ขา้งในมีตะเกียง
โบราณ 600 ปีมาแลว้ไม่เคยดบั เพราะลมจากภายนอกเขา้มาภายในต าหนกัไม่ได ้มีหีบทอง 1.4ชัง่ และส่ิงมงคล
ในหอทอง ดา้นนอกวหิาร เป็นก าแพงเมืองจ่ือจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อข้ึนเป็นรูปทรงภูเขานอกจากน้ียงั
มีพระราชวงัจ่ือเซียว ท่ีสร้างข้ึนในสมยัหยง่เล่อ ปีท่ี 11 (ค.ศ.1413) ท่ีสามารถอนุรักษอ์ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดมา
จนถึงวนัน้ี จากนั้นน าท่านสู่ หนานเหยียนกง (ต าหนักผาใต้) สถานท่ีส าเร็จเป็นเซียนของพระเจา้เสวียนอู่ ปลูก
สร้างข้ึนบนหน้าผางามท่ีสวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ต้ึง ต าหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต ้มี
ทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยงัต าหนกัยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผูมี้ศรัทธาแรงกลา้จะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบน
หวัมงักร ซ่ึงเช่ือกนัวา่จะน าพาผูห้าญกลา้ กา้วสู่สรวงสวรรคแ์ละนิพพาน เพราะจุดน้ีจะอยูต่รงกนัขา้มกบัต าหนกั
ทองจินเต้ียนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ท่ีอยูห่่างออกไปในแนวตรงท่ี 10 กิโลเมตรพอดี  ฝ่ังซ้ายมือมีต าหนกัต่างๆให้
ขอพร เช่นต าหนกัพ่อ-แม่ องคเ์สวียนอู่ และเทพเจา้ในลทัธิเต๋าองคต่์างๆ เช่นเทียนอ่ีเจินช้ินกง / เทพเจา้ฟ้า-ดิน / 
เทียนจ่ือวา่นเหนียน 



 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ ต าหนักจ่ือเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง สถานท่ีท าพิธีขอ
พร สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์แห่งท่ี 9 ของจีน เก่าแก่สุดในภูเขาอู่ตงัซาน สร้างโดยกษตัริย ์ซ่งฮุยจง ฮ่องเต ้สมยัซ่งเหนือ 
แต่ปัจจุบนัส่ิงก่อสร้างเป็นสมยัหมิงๆคนทัว่ไปเขา้ไดแ้ค่ต  าหนกั 2 จากทั้งหมด 4 ต าหนกั เลียนแบบก่อสร้างจากกู้
กง ต าหนกัท่ีสอง ไหวอ้งคเ์สวยีนอู่ หลงัองคเ์สวยีนอู่ เป็นภาพนิทานเร่ืองสอนเร่ืองความกตญัญู รูปป้ันฝ่ังซ้ายมือ
คือ จางซานฟง ฝ่ังขวาคือ หล่ีตง้ปิง 1 ใน 8 เซียน ส่วนต าหนกัท่ีสามเป็นสถานท่ีไหวเ้ทพเจา้เสวียนอู่ของฮ่องเต ้ 
วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีอลงัการท่ีสุดในภูเขาแห่งน้ีและมีฮวงจุย้ดีท่ีสุด เป็นสถานท่ีท าพิธีของลทัธิเต๋าในปัจจุบนัดว้ย  
จากนั้นน าท่านชม ต าหนักยูซู่กง  ปัจจุบนัไดป้รับเป็นสถานบนัสอนมวยไทเ้ก๊ก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่ือเสียงของภูเขา
บูต้ึ้ง วชิามวยไทเ้ก๊กนอกจากจะเป็นวชิาป้องกนัตวัแลว้ยงัสามารถฝึกเพื่อรักษาสุขภาพไดด้ว้ย ... พิเศษให้ท่านได้
เรียนมวยไท้เก๊กกับอาจารย์ผู้มีช่ือเสียงประมาณ 1 ช่ัวโมงเพื่อเป็นพื้นฐานการออกก าลังกายและสุขภาพที่ด ี 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากภูเขาบูต้ึ้ง 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พกัที ่LAOYING HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  อู่ตังซาน – อีช๋าง – น า้ตกซานเสีย      
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย ทางภาคกลาง

ของจีนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเข่ือนชลประทานแม่น ้าซานเสีย ไดรั้บการขนานนามวา่ "เมืองน ้าของจีน"   
กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ น ้าตกซานเสีย น ้ าตกใหญ่ท่ีสุด 1 ใน 10 ของประเทศจีน 

สถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 4A ไดรั้บการจดัอนัดบั น าท่านนัง่รถรางเขา้สู่ภายในเขตสวนน ้ าตกท่ีไดรั้บการตกแต่ง
อย่างสวยงามแต่ละจุดมีสายน ้ าตกไหลลดหลัน่กนัอย่างสวยงาม พร้อมมีจุดให้ถ่ายรูปเก็บภาพกนัอย่างจุใจ 
ภายในสวนน ้าตกจดัทางเดินท่ีสะดวกสบาย ใหท้่านเดินผา่นสะพานคู่รัก สะพานวดัใจ สวนวฒันธรรมถู่เจีย ฯลฯ 

*** หากท่านต้องการเดินไปสัมผสัม่านน า้ตก ติดต่อเช่าเส้ือกนัฝนได้ทีข้่างในอทุยาน ***  
เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารอสิระพกัผ่อน   
     พกัที ่เมืองอีช๋าง  YICHANG BINJIANG No. 1 HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีห้่า  อีช๋าง – อู่ฮ่ัน – พพิธิภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย – ถนนคนเดินฮ่ันหยาง – กรุงเทพฯ     
เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอู่ ฮ่ัน น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แห่ง

มณฑลหูเป่ย เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ตั้งอยู่บนถนนตงหูซ่ึงเป็นถนนท่ีตดัเลาะไปตาม
ทะเลสาบตงหู เป็นพิพิธภณัฑร์ะดบัมณฑลท่ีมชแ้สดงวตัถุโบราณต่างๆ กวา่ 200,000 ช้ิน  

กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร อิสระชอ้ปป้ิงบนถนนคนเดินเจียงฮ่ัน ท่ีซ่ึงรวมสินคา้ไวม้ากมาย ให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย และสินคา้พื้นเมืองในราคาถูกใจ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮัน่ 

18.15 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD 573 ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) 
20.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

 
 
 



 

อตัราค่าบริการ ** ทัวร์นีไ้ม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเดก็** 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

11-15, 12-16 เมษายน 2561 30,999.- 30,999.- 4,900.- 
 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือตัว๋เพื่อเดินทางใบใหม่ 
  

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่าน ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท// ช าระพร้อมค่าทวัร์ ***  
***ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้า
ผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

@ @  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน @ @ 

เอกสารส าหรับผู้เดนิทางทีม่อีายุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมบีิดา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  

ส าหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี ไม่มบีิดา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อ าเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

ส าหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเพศที ่3 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
5. ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตวัต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 



 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  


