
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ที�เที�ยวใหม่ล่าสุด...อุทยานแห่งชาตเิสินหนงเจี�ย... มรดกโลกทางธรรมชาตล่ิาสุดของจนี  

“เชิงเขาร้อนดั�งฤดูร้อน  ยอดเขาสดชื�นดั�งฤดูใบไม้ผล ิ ตีนเขาสบายดั�งฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็น 
นํ"าแขง็ สีแดง-ส้ม-เหลอืง-เขยีวดูไม่เบื�อ แต่ไม่อาจจําแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลฤิดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือฤดูหนาว” “ไข่มุกสีเขยีว” สมญาเหล่านี�ล้วนเป็นดั�งความงามและสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติที�รอคอย 
ให้ท่านไปเยอืนสักครั�ง... 

• กู่หลงจง... ณ เขาโงลงักั-ง หรือเขามงักรซ่อนกาย กระท่อมหญ้าบ้านเก่าท่านขงเบ้ง สถานที�เกดิหลงจงตุ้ย 
หรือแผนยุทธศาสตร์สามขั�น ที�เล่าปี� ได้มาขอร้องให้ขงเบ้งไปเป็นกนุซือให้ถึง 3 ครั�ง จึงได้สมประสงค์ 

• นํ�าตกซานเสีย...สถานที�ท่องเที�ยวระดบั 5A ใหญ่ตดิอนัดบั 7 ใน 78 ของประเทศจนี  



 

• เที�ยวสบายใจ ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปปิ� งส่งเสริมการท่องเที�ยว ....    
 กาํหนดการเดนิทาง  11-15 , 7=-7> เมษายน =@>7   ( @ วนั 5 คนื )            
วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั�น – เซียงหยาง 

05.00 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง  ชั�น � เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หน้าที�ของ
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 

8I.7@ น. เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮั�น AIR ASIA โดยสายการบิน เที�ยวบินที� FD @I8 ( บริการอาหารบนเครื�อง ) 
77.38 น.  ถึง“เมืองอู่ฮั�น” ตั�งอยูต่อนกลางของแม่นํ�าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื�นที�ประมาณ 3,567 ตร.กม. อาณาเขตอยู่

ในพื�นที�ของแม่นํ�า  9 สาย มีประชากรกวา่  3 ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ �,;<< ปี หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองเรียบร้อย นําท่านรับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั�งอยู่
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่า
ของเกงจิEว และเป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ที�ขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที�มั�นจากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 
กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตั�งอยูที่�ริมแม่นํ� าฮั�นสุ่ยซึ� งไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจี�ยนซาน ฝั�งตะวนัออกมี
ภูเขาฉู่ซาน เป็นกาํบงั ซึ� งมีฉายาวา่ เมือง “ฟูหยนิ” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูลี�” สมยัราช
วงค ์“จิ�น” ยคุจา้นกว๋อ  

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัโรงแรม   
     พกัที�  VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที�สอง  เซียงหยาง–กู่หลงจง(บ้านเกดิขงเบ้ง) – ประตูโค้งอนุสาวรีย์ – ศาลาแปดเหลี�ยม – อี-ชาง  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ กู่หลงจง(บ้านเกิดขงเบ้ง)  บา้นพกัขงเบง้ ตั�งอยู่
ทิศตะวนัตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป P; กิโลเมตร เป็นบา้นพกัอาศยัของขงเบง้ เซ่จูเก๋อ ชื�อเหลียง นามขงเบง้ 
(ปีค.ศ. P3P-9�5) คนซานตง ตอนอาย ุP7 ตามคุณพอ่ จูเก๋อเสียมาที�เมืองเซียงหยางและเก็บตวัขยนัหมั�นเพียร อ่าน
หนงัสือและสังเกตการเมืองภายนอกอยา่งใกลชิ้ด มีฉายาวา่ มงักรหมอบ ปี ค.ศ. 9<7 เล่าปี� และพี�นอ้งร่วมสาบาน 
กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตวัที�กระท่อมหลงจงถึง � ครั� ง เล่าปี� ไดคุ้ยกบัจูเก๋อเหลียง ขงเบง้อธิบายสภาพการเมือง
ในเวลานั�น เสนอความคิดเห็พร้อมทั�งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั�งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดี
เป็นที�ปรึกษากุนซือของเล่าปี�  ในที�สุดไดส้ร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตั�งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 9;<< ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิEว และเป็น
เมืองทางยทุธศาสตร์ที�ขงเบง้ยุในยึดครองเป็นฐานที�มั�นจากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 5 ดา้น 6 ประตู 
ตั�งอยูที่�ริมแม่นํ�าฮั�นสุ่ยซึ� งไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจี�ยนซาน ฝั�งตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกาํบงั ซึ� งมี
ฉายาวา่ เมือง “ฟูหยนิ” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูลี�” สมยัราชวงค ์“จิ�น” ยุคจา้นกว๋อ ชม 

ซุ้มประตู “กู่หลงจง” 古隆中 สองขา้งมีตวัอกัษรคาํสอนของท่านขงเบง้ “ตา้นป๋อหมิงจื�อ หนิงจิ�งจวื�อหยว่น” 
สร้างสมยัจกัรพรรดิกวงชวี�แห่งราชวงศชิ์ง ประตูทางเขา้แห่งกระท่อมหญา้ท่านขงเบง้ เมืองเซียงหยาง มณฑลหู
เป่ย 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร สู่เมืองอี-ชาง 
เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัโรงแรม   
     พกัที�   YICHANG BINJIANG NO.1 HOTEL หรือเทยีบเท่า  



 

 

วนัที�สาม  อี-ชาง  –  นํ�าตกซานเสีย (รวมนั�งรถราง) – เสินหนงเจี�ย – เสินหนงถาน   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่  นํ�าตกซานเสีย นํ� าตกใหญ่ที�สุด P ใน P< ของ
ประเทศจีน สถานที�ท่องเที�ยวระดบั 5A ไดรั้บการจดัอนัดบั นาํท่านนั�งรถรางเขา้สู่ภายในเขตสวนนํ� าตกที�ไดรั้บ
การตกแต่งอยา่งสวยงามแต่ละจุดมีสายนํ�าตกไหลลดหลั�นกนัอยา่งสวยงาม พร้อมมีจุดใหถ่้ายรูปเก็บภาพกนัอยา่ง
จุใจ ภายในสวนนํ�าตกจดัทางเดินที�สะดวกสบาย ให้ท่านเดินผา่นสะพานคู่รัก สะพานวดัใจ สวนวฒันธรรมถู่เจีย 
ฯลฯ    *** หากท่านต้องการเดินไปสัมผสัม่านนํ�าตก ติดต่อเช่าเสื�อกนัฝนได้ที�ข้างในอุทยาน ***  
จากนั�นเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี�ย  (神农架) ตั�งอยู่ในเขตภูเขาภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ใน
มณฑลหูเป่ยของจีน ไดรั้บการจดัตั�งเป็นเขตป่าไมใ้นทศวรรษที� 1970 มีระบบนิเวศวิทยาป่ากึ�งเขตร้อนที�ยงัคงอยู่
ในสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมดว้ยทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ สัตวแ์ละพนัธ์ุพืชมากกวา่ 5,000 ชนิด ไดรั้บประกาศ
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยเูนสโก ้แห่งใหม่ล่าสุดของจีนเมื�อวนัที� P7 กรกฎาคม 9;;Z ที�ผ่านมา 
นบัเป็นมรดกโลกแห่งที� ;< ของประเทศจีน  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองเสิ�นหนงเจี�ย 

กลางวนั       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร  เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจี�ย  (神农架) ตั�งอยูใ่น
เขตภูเขาภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ ในมณฑลหูเป่ยของจีน ไดรั้บการจดัตั�งเป็นเขตป่าไมใ้นทศวรรษที� 1970 มี
ระบบนิเวศวิทยาป่ากึ�งเขตร้อนที�ยงัคงอยูใ่นสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมดว้ยทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ สัตวแ์ละ
พนัธ์ุพืชมากกวา่ 5,000 ชนิด ไดรั้บประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก ้แห่งใหม่ล่าสุดของ
จีนเมื�อวนัที� P7 กรกฎาคม 9;;Z ที�ผ่านมา นบัเป็นมรดกโลกแห่งที� ;< ของประเทศจีน  สมควรแก่เวลานาํท่าน
เดินทางสู่ เมืองเสิ�นหนงเจี�ย  นาํท่านเที�ยว อุทยานเสินหนงถาน สร้างขึ�นเพื�อระลึกถึงเหยียนตี�  เทพกสิกร เสิน
หนงถานมีความหมายต่อทุกคนที�มีเชื�อสายที�เป็นคนจีนเหยียนตี�  เป็นผูซึ้� งทาํให้คนจีนไดต้ั�งรกรากในพื�นที�แห่งนี�   
ซึ� งท่านเนน้เรื�องความอุดมสมบูรณ์ สอนให้คนรู้จกัเพาะปลูก รู้จกัการอยูร่่วมกนั ไม่ตอ้งเป็นชนเผา่เร่ร่อน จตุัรัส
แท่นที�บูชาสง่างดงาม สิ�งก่อสร้างหลกัคือ องคเ์ทพกสิกร สูง 9P เมตร กวา้ง �; เมตร พระเศียรเป็นววั ลาํตวัอยูใ่น
แผ่นดิน ขา้งแท่นที�บูชามีหินห้าสีเป็นองคป์ระกอบ หมายถึง ทอง ไม ้นํ� า ไฟ และ ดิน ; ธาตุ สําหรับคนจีนถา้
ไดม้าที�เสินหนงเจี�ยตอ้งไดม้าที�เสินหนงถาน เพื�อมากราบไหวส้ักการะบรรพบุรุษ   

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัโรงแรม   
      พกัที�  SHENNONG SHANZHUANG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี�   อุทยานเสินหนงเจี�ย – ยอดเขาเสิ�นหนงติง – ทะสาบสาบมังกรเลก็ – ป่าลงิขนทอง – จุดชมวิวป่าหินป่านปี� เห
ยยีน – พพิธิภัณฑ์หินเขียว – จิงโจว 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อุทยานเสินหนงเจี�ย มรดกโลกทาง
ธรรมชาติที�ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ของสิ�งมีชีวตินานาพนัธ์ุและอากาศที�บริสุทธ์รวมเขา้ดว้ยกนัเป็นภาพวาดแห่ง
ภูเขาและสายนํ�า เขตพื�นอนุรักษ ์เสินหนงเจี�ย มีพื�นที�ทั�งหมด 70467 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 100*100เมตร) คือพื�นที�
รอยต่อของยอดเขาสูงตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน กบั แนวเนินเขาตอนกลาง กินพื�นที�ส่วนมากอยู่ในเขาตา้ปา
คุณภาพดินยงัคงเป็นดินอุดมสมบรูณ์ เหมือนยุคไดโนเสาร์. ดา้นสภาพอากาศจะเหมือนโซนเขตร้อนทางตอน
เหนือของเอเซีย ถึง ตอนกลาง. สถานที�นี� จะอุดมไปด้วยสิ� งมีชีวิตแรกกาํเนิด (พวกสัตวเ์ซลเดียว หรือ พวก
สิ�งมีชีวิตสมยัดึกดาํบรรพ)์ อยู่มากมาย เป็นจุดวิจยัพรรณสัตว ์และพรรณพืชนานาพนัธ์ุ เป็นจุดรวม พรรณพืช 
และพรรณสัตวก์ว่าครึ� งประเทศของจีน และ ยงัรวมไปถึง พรรณพืชและสัตวก์ว่าครึ� ง ของประเทศในเขตร้อน 



 

เขตอบอุ่น และ เขตเยน็ของเอเซียอีกดว้ย  “เสินหนงเจี�ย” ถูกก่อตั�งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1982 ในปี ค.ศ.1986 ถูกรัฐบาล
จดัตั�งเป็นพื�นที�อนุรักษพ์นัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์าแห่งชาติ และ ในปี ค.ศ.1990 UN.ไดน้าํ เสินหนงเจี�ย จดัเขา้เป็นพื�นที�
ตวัอยา่งในการเรียนรู้เรื�อง มนุษยก์บัสิ�งมีชีวิต เพื�อเป็นแบบอยา่งในการพฒันา ในปัจจุบนัสภาวะแวดลอ้มนบัวนั
ยิ�งเดินทางเขา้สู่เส้นทางแห่งหายนะและการถูกทาํลาย แต่ เสินหนงเจี�ย ยงัคงรักษาความอุดมสมบรูณ์ เหมือนดั�ง
แรกเริ�มไดเ้ป็นอยา่งดี  “ไข่มุกสีเขียว” “สวนสัตวแ์ละพืชพรรณแห่งธรรมชาติ” “หลุมหลบภยัแห่งสิ�งมีชีวิต” 
“โกดงัเก็บยีนแห่งมวลชีวิต” “พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติ” “ราชาแห่งความร่มเยน็” เหล่านี� คือคาํบรรยายถึงความงาม
ของอุทยานเสินหนงเจี�ย นอกจากนี� ยงัสมบูรณ์ดว้ยสมุนไพรกวา่ P,3<< ชนิด ในตาํนานสมยัโบราณที�แห่งนี� ยงัที�

เก็บยาของเทพกสิกรเหยียนตี�  (炎帝神农) เสินหนงเจี�ยสามารถท่องเที�ยวไดต้ลอดทั�งปี เปลี�ยนเป็นรถของ

อุทยานนาํท่านเที�ยวชมตามจุดท่องเที�ยว ทะเลสาบมังกรเล็ก 小龙潭 ณ จุดนี�ท่านจะพบกบัลิงขนทองสัตวป่์า
หายากอีกดว้ย จากนั�นนาํท่านชมธารนํ� าตกที�ยงัคงความสมบูรณ์และงดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสุทธ̀ิที�หาได้

ยากขึ�นทุกวนั นาํท่านสู่จุดชมววิยอดเขาเสินหนงติ�ง 神农顶 ที�ระดบัความสูงนํ� าทะเล 3100 กวา่เมตร คือยอด
เขาที�สูงที�สุดในมณฑลหูเป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไมร่้วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดั�งอยู่

ใตต้วัเราไดอ้ยา่งชดัเจนให้ท่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ  จากนั�นนาํท่านชมป่าหินงามป่านปี� เหยียน板
壁岩 จากระดบันํ� าทะเลกวา่ 9,;<< เมตรท่านจะไดพ้บกบัหมู่ป่าหินรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนาํท่าน
ถ่ายรูปจุดหินบินมา ก่อนหินที�วางทบัซ้อนกนักว่าพนัปีแต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา   สมควรแก่เวลานาํท่าน
เดินทางกลบัเขา้สู่ตวัเมืองเสินหนงเจี�ย 

กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชมพิพิธภัณฑ์หินเขียว อญัมณีพื�นเมืองที�มีชื�อเสียงของ
เสินหนงเจี�ย  จากนั�นเดินทางสู่เมืองจิงโจว 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัโรงแรม   
      พกัที�  MEIJIANGSHAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�ห้า กาํแพงเมืองโบราณจิงโจว (ชมด้านนอก) – ศาลเจ้ากวนอู – อู่ฮั�น – ถนนคนเดินเจียงฮั�น – กรุงเทพฯ    

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม กาํแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ-ว) ชมด้าน
นอก มีความกวา้ง 3.75 กิโลเมตรมีเนื�อที� 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุก
ประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยูด่า้นบน ซึ� งไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี พร้อมชมทศันียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพ
เป็นที�ระลึก  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู  สร้างขึ�นในสมยัสามก๊ก  อดีตเป็นที�ทาํการของกวนอู และ
ไดมี้การบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมยั จนถึง ค.ศ. 1396 ไดมี้การบูรณะใหญ่อีกครั� ง เพื�อรําลึกถึงท่านกวนอู จึง
ถือเป็นศาลศกัด̀ิสิทธ̀ิคู่เมืองจิงโจว (เกงจิEว) เพื�อให้ชนรุ่นหลงัรําลึกถึงความดีของท่าน “กวนอู” - เป็นเทพ
สัญลกัษณ์แห่งความซื�อสัตย ์ความกตญัdู  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอี-ชาง มณฑลหูเป่ย ทางภาคกลางของ
จีนซึ�งเป็นที�ตั�งของเขื�อนชลประทานแม่นํ�าซานเสีย ไดรั้บการขนานนามวา่ "เมืองนํ�าของจีน"   

กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านอิสระช้อปปิ� งบนถนนคนเดินเจียงฮั�น ที�ซึ� งรวมสินคา้ไว้
มากมาย ใหท้่านเลือกซื�อสินคา้หลากหลาย และสินคา้พื�นเมืองในราคาถูกใจ นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั�น  

7d.7@ น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที�ยวบินที� FD @I3 ( บริการอาหารบนเครื�อง ) 
=8.5@ น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ ** ทัวร์นี�ไม่เข้าร้านช้อปปิ� ง *** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเดก็** 
พกัเดี�ยว 

เพิ�มท่านละ 

77-7@, 7=-7> เมษายน =@>7 29,999.- 29,999.- 4,900.- 
 

 

กรุณาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางได้ 

ก่อนการจองตัEวเครื�องบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซื�อตัEวเพื�อเดินทางใบใหม่ 
  

อตัราค่าบริการนี�รวม 

- ค่าตัEวเครื�องบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั�นประหยดั  
- ค่าโรงแรมที�พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ   
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ     
-ค่านํ�ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาล ;<<,<<< บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์    

*** ค่านํ�าหนักกระเป๋า ท่านละ =8 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํ�าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ�าหนักที�เกนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%      
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ ; หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเดี�ยว ท่านละ 7,@88 บาท // ชําระพร้อมค่าทัวร์*** 

-ค่าทิปไกด์ , คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดนิทาง  7,@88 บาท  
เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 78,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย P; วนั  

เงื�อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั-วเครื�องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 788% ซึ�งเมื�อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้า
ผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั�งสิ�น และในกรณีที�ออกตั-วเครื�องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื�อนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาํเรื�องขอคืนค่าตั-วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั�งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัEวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั�งสิ�น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัEวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัEวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัEว / ตัEว P ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื�อตัEวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัEวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัEวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัEวเตม็ใบ  

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดนิทางที�มอีายุเกนิ 7d ปีขึ�นไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 9 นิ�ว 9 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดนิทางที�อายุน้อยกว่า 7d ปีมบีิดา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 9 นิ�ว 9 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีชื�อบิดา-มารดา มีเปลี�ยนชื�อ ใหแ้นบใบเปลี�ยนชื�อ  

สําหรับผู้เดนิทางที�เป็นเดก็อายุตํ�ากว่า 7d ปี ไม่มบีิดา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 9 นิ�ว 9 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดนิทางที�เป็นเพศที� 3 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 9 นิ�ว 9 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตวัต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิmของสถานทูต และบางครั�งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                   

 



 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ P,<;< บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนี�คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวซ่ีา 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กําหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ขึ�นอยู่กับอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ̀ิ เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง P; ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ̀ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั�นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ� งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ̀ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 7,888,888 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ @88,888 บาท 
 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

� หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดที�มีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัขึ�นเครื�องและขนาดของ
บรรจุภณัฑแ์ต่ละชิ�นหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์

� สาํหรับท่านที�ตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื�อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางได้  
         ทั�งนี� เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซื�อบตัรโดยสารเพื�อเดินทางใบใหม่  


