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ก ำหนดวนัเดนิทำง : ธนัวำคม : 29 ธันวาคม 2559-03 มกราคม 2560 (ปีใหม)่ 29,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : มกรำคม : 05-10 มกราคม 2560 27,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : กมุภำพนัธ ์: 09-14 / 16-21 กมุภาพันธ ์2560 28,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : มนีำคม  : 30 มนีาคม-04 เมษายน 2560 28,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-อูฮ่ัน่ ✈ Vienna Hotel 

2 อูฮ่ัน่-เซยีงหยาง-เมอืงโบราณเซยีงหยาง-บา้นขงเบง้ O O O Vienna Hotel 

3 
เซยีงหยาง-เขาบูต๊ ึ๊ง-ต าหนักหนานเหยยีนกง (ผาใต)้ –ต าหนักจื่

อเซยีงกง (อารามเมฆสมีว่ง) 
O O O QIONG TAI HOTEL 

4 
เขาบูต๊ ึ๊ง-ต าหนักทอง (จนิติง่) รวมกระเชา้ไป-กลับ-ต า

หนักไทจ่ือ่ 
O O O LAO YING HOTEL 

5 
เขาบูต๊ ึง้-อูฮ่ั่น-วดักยุหยวน-หอนกกระเรยีน (ไมร่วมรถ

อทุยาน)-ถนนคนเดนิHUBUXIANG-ถนนคนเดนิเจยีนฮั่น 
O O O 

Howard johnson 

pearl plaza wuhan 

6 พพิทิธภณัธห์เูป่ย-ทะเลสาบตงห ู(รวมรถอทุยาน)-อูฮ่ัน่-กรงุเทพฯ O O ✈  

 บนิตรง อูฮ่ ัน่ เขำบูต๊ ึง๊ เซยีงหยำง 

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

15.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

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

มีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

18.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงอูฮ่ ัน่ โดยเทีย่วบนิที ่CZ3058   

22.05 น. ถงึ เมอืงอู่ฮ ัน่ ตัง้อยู่ตอนกลางของแม่น ้าแยงซเีกยีงในมณฑลหูเป่ย มพีื้นที่

ประมาณ 8,467 ตารางกโิลเมตร อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น ้า 2 สาย มี

ประชากรกวา่ 8 ลา้นคน และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 3,500 ปี ผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืง 

 

พกัที ่ Vienna Hotel หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงอูฮ่ ัน่ 

วนัทีส่อง อูฮ่ ัน่-เซยีงหยำง-เมอืงโบรำณเซยีงหยำง-บำ้นขงเบง้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เซียงหยำง หรือ เซียงเอี๊ ยง หรือ ซางเอี้ยง เมือง

ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญที่สุดของแดนจงิโจวในสมัยสามก๊ก ใหท้่านผ่านชมสองขา้ง

ทางดว้ยทางหลวงไฮเวย ์น าชม ก ำแพงเมอืงโบรำณเซยีงหยำง  

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 

3 ชม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ กูห่ลงจง (บำ้นพกัขงเบง้) ตัง้อยู่ทศิตะวันตก ห่างจากเมอืง

เซยีงหยางไป 15 กโิลเมตร เป็นบา้นพักอาศัยของขงเบง้ แซจ่เูกอ๋ ชือ่เหลยีง นาม

ขงเบง้ (ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอาย ุ17 ตามคณุพอ่ จูเกอ๋เสยีมาทีเ่มอืง

เซยีงหยางและเก็บตัวขยันหมั่นเพียร อ่านหนังสอืและสังเกตการเมอืงภายนอก

อยา่งใกลช้ดิ มฉีายาวา่ มงักรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เลา่ป่ีและพีน่อ้งรว่มสาบาน กวนอู

และเตยีวหยุ มาเชญิตัวทีก่ระทอ่มหลงจงถงึ 3 ครัง้ เล่าป่ีไดคุ้ยกับจูเกอ๋เหลยีง ขง

เบง้อธบิายสภาพการเมืองในเวลานั้น เสนอความคดิเห็นพรอ้มทัง้วิธีรวบรวม

ประเทศใหเ้ป็นเอกภาพ รวมทัง้นโยบาย และกลยทุธ ์และยนิดเีป็นทีป่รกึษากนุซอื

ของเล่าป่ี ในที่สุดไดส้รา้งฐานใหเ้กดิเป็นสามก๊ก เมืองเซยีงหยาง ตัง้อยู่ภาค

ตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลหเูป่ยเป็นเมอืงโบราณสมยั 2500 ปีกอ่นในสมัยราช

วงคช์นุชวิ เป็นเมอืงเกา่ของเกงจิว๋ และเป็นเมอืงทางยุทธศาสตรท์ีข่งเบง้ยุในยดึ

ครองเป็นฐานทีม่ัน่จากซนุกวน ก าแพงเมอืงยาว 6 กโิลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตัง้อยู่

ทีร่มิแม่น ้าฮั่นสุ่ยซึง่ไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใตม้ภีูเขาเจีย้นซาน ฝ่ังตะวันออกมี

ภเูขาฉู่ซาน เป็นก าบัง ซึง่มฉีายาว่า เมอืง “ฟหูยนิ” (คุนหมงิ) ลอืกันว่า สรา้งโดย

มารดาของพระเจา้ “จลูี”่ สมยัราชวงค ์“จิน่” ยคุจา้นกวอ๋  

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร    

พกัที ่ Vienna Hotel หรอืเทยีบเทำ่ เซยีงหยำง 

วนัทีส่ำม เซยีงหยำง-เขำบูต๊ ึง๊-ต ำหนกัหนำนเหยยีนกง (ผำใต)้-ต ำหนกัจือ่เซยีงกง (อำรำมเมฆสี

มว่ง) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   
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 น าท่านเดินทางสู่ เขำบู๊ต ึง๊ น าท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ต ึ้ง เป็นเทือกเขาที่มี

ความส าคัญของศาสนาลัทธเิต๋า ทีป่รมาจารยเ์จนิอูห่รอืเทพเจา้เสวยีนอู่ (ตั่วเหล่า

เอี๊ ย) ไดม้าบ าเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแห่งนี้ โดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ต ึ๊งนัน้ มี

พืน้ทีร่วมทัง้สิน้ 321 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทาง

วัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทวิทัศน์ธรรมชาต ิแต่สิง่ที่น่าอัศจรรย์จนไดรั้บการจด

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตจิากองคก์ารยเูนสโก ้คอื หมู่

เหล่ายอดเขาไดพ้ากันหันเหทศิทางเขา้หาจุดเดยีวกันเฉกเชน่ กลบีบัวสวรรคเ์ขา้

หาเกสรตอนกลาง  

 

 

 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ช.ม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชม ต ำหนกัหนำนเหยยีนกง (ผำใต)้ ปลูกสรา้งขึน้บนหนา้ผางาม

ทีส่วยสดุในบรรดา 36 หนา้ผาบนเขาบูต๊ ึง้ ต าหนักสรา้งองิแนบหนา้ผาทางทศิใต ้มี

ทางเดนิเลยีบรมิผาเพือ่ไปยงัต าหนักยาวหลายรอ้ยเมตร สาธชุนผูม้ศีรัทธาแรงกลา้

จะเดนิทางมาสงบจติปักธปูบนหวัมงักร ซึง่เชือ่กนัวา่จะน าพาผูห้าญกลา้ กา้วสูส่รวง

สวรรคแ์ละนพิพาน เพราะจดุนีจ้ะอยูต่รงกนัขา้มกบัต าหนักทองจนิเตีย้นบนยอดเขา

เทยีนจูเฟิง ทีอ่ยูห่่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กโิลเมตรพอด ี และน าท่านชม ต ำ

หนกัจือ่เซยีวกง (อารามเมฆสมีว่ง) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ 1413 สมยัหยง่เล่อฮอ่งเต ้

เป็นพระราชวังทีเ่สยีนอูต่ี ้ไดเ้คยพ านักเมือ่อยูบ่นเขาบู๊ต ึง้ โดยสถาปัตยกรรมนัน้จะ

มคีวามงดงามและเก่าแก่คลา้ยคลงึกับพระราชวังกูก้งแห่งกรุงปักกิง่ ในอดตีเป็น

สถานทีซ่ ึง่ฮ่องเตม้าท าพธิกีรรมต่างๆ โดยปัจจุบันไดรั้บการบูรณะและอนุรักษ์ไว ้

เป็นอยา่งดแีละสมบรูณ์แบบทีส่ดุแหง่หนึง่ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ QIONG TAI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

**หมายเหต ุคนืนีพ้ักบนเขาบูต๊ ึ๊ง ดังนัน้กระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไวท้ีร่ถบสั ใหเ้ตรยีม

เสือ้ผา้ ของใชท้ีจ่ าเป็น และกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ ส าหรับพักบนเขาบูต๊ ึ๊ง 1 คนื** 

บนเขำบูต๊ ึง๊ 

วนัทีส่ ี ่  เขำบูต๊ ึง๊-ต ำหนกัทอง (จนิต ิง่) รวมกระเชำ้ไป-กลบั-ต ำหนกัไทจ่ ือ่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางไปยงั ต ำหนกัทอง (ใชเ้วลาประมาณ 1.5 ชัว่โมง) และน าท่านน่ัง

กระเชา้ขึน้สู ่ต าหนักทอง (จนิติง่) ท่านจะไดพ้ชิติจุดสงูสดุของเขาบู๊ต ึ๊ ง ทีม่คีวาม

สงู 1,613 เมตร จากระดับน ้าทะเล 

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงามของต ำหนกัทอง (จนิติง่) ซึง่สรา้งดว้ยทอง

ส ารดิทัง้หลัง มคีวามสงู 5.5 เมตร กวา้ง 5.8 เมตร เป็นวหิารใหญ่แห่งศาสนาลัทธิ

เต๋า สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1416 ในรัชสมัยหย่งเล่อฮอ่งเตแ้ห่งราชวงศห์มงิ ภายใน

เป็นทีป่ระดษิฐานรปูส ารดิของเทพเจา้เสวยีนอู ่(องคต์น้ก าเนดิตั่วเหลา่เอี๊ย) ซึง่เชือ่

กนัวา่ เมือ่ไดม้โีอกาสมากราบนมัสการ ณ วหิารแห่งนี้ จะน าพาซึง่โชคลาภและสิง่

มงคลมาสู่ชวีติ จากนัน้น าท่านชม ต ำหนกัไท่จือ่ เนื่องจากบนไหล่เขาไท่จื่อมี

พืน้ทีค่ับแคบ ไม่สามารถสรา้งหมู่ตกึใหเ้ป็นแนวเสน้ตรงได ้แต่ดว้ยพระบรมราช

โองการแห่งองค์จักรพรรดิ์ที่ทรงหา้มการแกไ้ขลักษณะภูมิ ลักษณ์ของภูเขา 
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หลังจากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้ลงสูต่นีเขา 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ LAO YING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว เชงิเขำบูต๊ ึง๊ 

วนัทีห่ำ้         เขำบูต๊ ึง้-อูฮ่ ัน่-วดักยุหยวน-หอนกกระเรยีน (ไมร่วมรถอทุยำน)-ถนนคนเดนิ  

                    HUBUXIANG-ถนนคนเดนิเจยีนฮ ัน่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับไปยงั เมอืงอูฮ่ ัน่ ตัง้อยูต่อนกลางของแมน่ ้าแยงซเีกยีงใน

มณฑลหเูป่ย มพีืน้ทีป่ระมาณ 8,467 ตารางกโิลเมตร อาณาเขตอยูใ่นพืน้ทีข่อง

แมน่ ้า 2 สาย มปีระชากรกวา่ 8 ลา้นคน และมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 3,500 ปี 

 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 5 ช.ม. 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นสู ่วดักยุหยวน ซึง่เป็นวัดเกา่แก ่1 ใน 4 ทีย่ ิง่ใหญข่องเมอืง อูฮ๋ัน่ สรา้งขึน้

ในสมยัราชวงศห์มงิถงึราชวงศช์งิ มอีายรุาว 300 กวา่ปี ภายในวดัเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระโพธสิตัวก์วนอมิและพระอรหันต ์500 องคท์ีปั่น้จากดนิฉาบดว้ยสทีอง เป็นวัดที่

คนมานยิมมากราบไหว ้น าทา่นชม หอกระเรยีนเหลอืง ถอืเป็นสญัลักษณ์ประจ า

เมอืงอูฮ่ัน่ ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 223 ยคุสามกก๊ สมยัอหูวางอู ่ตัง้อยูเ่มอืงอูช่งั เขา

เซอซาน มคีวามสงู 92 ฟตุ บนยอดทองเหลอืงสงู 7 ฟตุ รวมทัง้สิน้ 99 ฟตุ อนัถอื

เป็นเลขสริมิงคล อกีทัง้ยงั เป็น 1 ใน 3 หอทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี ไดแ้ก ่หอเอีย้หยาง 

มณฑลหหูนานและหอเถงิหวังเกอ๋ มณฑลเจยีงซ ีภายในจัดเป็นหอแสดงงานเขยีน

อกัษรจนีและจติรกรรม และยงัเป็นจดุทีส่ามารถชมทวิทศันแ์มน่ ้าแยงซเีกยีงอนั

สวยงามไดอ้กีดว้ยไดรั้บการบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด หลังจากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ป

ป้ิงที ่ถนนคนเดนิ HUBUXIANG และ อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิเจยีงฮ ัน่ ทีซ่ ึง่

รวมสนิคา้ไวม้ากมาย ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลาย และสนิคา้พืน้เมอืงใน

ราคาถกูใจ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Howard johnson pearl plaza wuhan หรอืเทยีบเทำ่ เมอืงอูฮ่ ัน่ 

วนัทีห่ก พพิทิธภณัธห์เูป่ย-ทะเลสำบตงห ู(รวมรถอทุยำน)-อูฮ่ ัน่-กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเขา้ชมชม พพิทิธภณัธห์เูป่ย พพิธิภณัฑก์วา้งใหญ่แห่งนี้เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

มขีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศจนีทีใ่ชแ้สดงผลงานวัตถุโบราณทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม  พพิธิภณัฑแ์หง่มขีองล ้าคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมาย

รวมไปถงึชดุระฆงัอายกุวา่ 2,400 ปีจากหลมุศพของกษัตรยิเ์ฉงิโฮว่อี ้

 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 หลังจากนัน้น าทา่นชม เขตทวิทศันท์ะเลสำบตงห ูตัง้อยูท่างตะวันออกของเมอืง

อูฮ่ัน่ในปี 1982 รัฐบาลไดจ้ดัใหท้ีน่ีเ่ป็นจดุชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงอูฮ่ัน่มี

พืน้ที ่88 ตารางกโิลเมตร และคดิเป็นพืน้ที ่1 ใน 4 ของเมอืง ทีท่ะเลสาบตงหทูา่น

สามารถชมไดท้ัง้ 4 ฤด ูซึง่จะเห็นไดถ้งึความแตกตา่งทัง้ทางธรรมชาต ิดอกไม ้

อณุหภมูแิละววิทวิทัศน ์เป็นตน้ ถา้เปรยีบความงามของซหีเูหมอืนสสีนัแบบโลก
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ตะวันตก ตงหกู็เปรยีบเหมอืนความเรยีบงา่ยนุ่มนวลแหง่โลกตะวันออก จากนัน้

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิ 

14.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CZ3057  

17.30 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

ส ำคญัมำก หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุำ

สอบถำมเจำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋ เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

ส ำคญัมำก 

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

รำคำเด็ก(ไมม่ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่29 ธ.ค 59-03 ม.ค 60  29,900 29,900 28,900 5,900 

วนัที ่05-10 ม.ค 60 27,900 27,900 26,900 5,900 

วนัที ่09-14 /16-21 ก.พ 60 28,900 28,900 27,900 5,900 

วนัที ่30 ม.ีค – 04 เม.ย 60 28,900 28,900 27,900 5,900 

** ไมร่บัจอยแลนด ์** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  
ทำ่นละ 20 หยวน /วนั/ตอ่ทำ่น*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

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

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 

10. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2.กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวำ่  เดนิทำง 

     ท ัง้หมด  6 วนั จำ่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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 เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื.................................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด)  

 

 

 


