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NT456
ทวัรจ์นี อูฮ่ัน เขาบู๊ตงึ ไหวเ้ทพเจา้เสวยีนอู ่6 วัน 5 คนื (CZ)
ทัวรจ์นี , 6 วัน 5 คนื ,

WUHAN AIRPORT HOTEL  , WUDANG SHAN YINXIANG HOTEL  , JINGZHOU MEIJIA SHAN HOTEL

อูฮ่นั - เจา่หยาง - โรงถ่ายภาพยนตร ์- CHINA HAN CITY -  เขาบู๊ตงึ - วหิารทอง - วงัไทเ่หอไหวเ้ทพเจา้เสวยีนอู ่
ตําหนกัไทจ่อื - ตําหนกัผาใต ้- อารามเมฆสมีว่ง - เซยีงหยาง - จงิโจว - รปูปันกวนอู - พพิทิธภณัธห์เูป่ย 
ทะเลสาบตงห ู- THE BUND WUHAN - ถนนคนเดนิเจยีงฮนั - วดักุยหยวน - สะพานขา้มแมน่้าํแยงซเีกยีง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - อูฮ่นั (สนามบนิอูฮ่นัเทยีนเหอ)

15.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN
AIRLINES (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

18.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอูฮ่นั โดยเทยีวบนิท ีCZ3058

22.55 น.
ถงึ เมอืงอูฮ่นั ตังอยู่ตอนกลางของแม่น ้าํแยงซเีกยีงในมณฑลหเูป่ย มพีนืทปีระมาณ 8,467 ตารางกโิลเมตร อาณาเขตอยู่ในพนืทขีองแม่น ้าํ 2



สาย มปีระชากรกวา่ 8 ลา้นคน และมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 3,500 ปี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

ทพีกั
WUHAN AIRPORT HOTEL OR SAME

วนัท ี2
อูฮ่นั - เมอืงเจา่หยาง - โรงถา่ยภาพยนตร ์CHINA HAN CITY - เขาบูต๊งึ - เรยีนมวยไทเก็ก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเชา้น ้าํทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจา่หยาง (ใชเ้วลาประมาณ 3.5 ชวัโมง) 

นําทา่นชม ชม โรงถา่ยภาพยนตร ์CHINA HAN CITY ของจางอวโีหมว เป็นสถานทถี่ายนําภาพยนตร ์ในฉากละครทกํีากับโดย
ผูกํ้ากับมากหนา้ หลายตา ซงึผูท้มีชีอืเสยีบงทสีดุก็คอื จางอโีหมว ก็ใชท้นีีดป็นฉากการถ่ายทําเเชน่กัน
ภายในโรงละครทา่นสามารถสวมชดุแบบราชวงศฮั์น หรือ ฮันฝู่  ทา่นจะสามารถยอ้นยุคกับไปในยุคราชวงศฮั์น ดว้ยสงิกอ่สรา้งแบบราชวงศฮั์น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เขาบูต๊งึ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง) เป็นเทอืกเขาทมีคีวามสําคัญของศาสนาลัทธเิตา๋ ทปีรมาจารยเ์จนิอู่หรือเทพเจา้เสวยีนอู่
(ตัวเหลา่เอยี) ไดม้าบําเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแหง่นี โดยเขตโบราณสถานบนเขาบูต๊งึนัน มพีนืทรีวมทังสนิ 321 ตารางกโิลเมตร
ประกอบดว้ยสว่นทเีป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางวัฒนธรรม และสว่นทเีป็นทวิทัศนธ์รรมชาติ
แตส่งิทน่ีาอัศจรรยจ์นไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตจิากองคก์ารยูเนสโก ้คอื
หมู่เหลา่ยอดเขาไดพ้ากันหันเหทศิทางเขา้หาจดุเดยีวกันเฉกเชน่ กลบีบัวสวรรคเ์ขา้หาเกสรตอนกลาง พเิศษใหท้า่นไดร้่วมเรียนมวยไทเ้ก๊กโดยมี
อาจารยผ์ูม้ชีอืเสยีงสอนทา่น ประมาณ 1 ชวัโมงเพอืเป็นการออกกําลังกายใหม้สีขุภาพทดีี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WUDANG SHAN YINXIANG HOTEL OR SAME 4*

วนัท ี3
เขาบูต๊งึ - วหิารทอง - วงัไทเ่หอไหวเ้ทพเจา้เสวยีนอู ่(องคต์น้กําเนดิตวัเหลา่เอยีะ) - ตําหนกัไทจ่อื - ตําหนกัผาใต ้-
อารามเมฆสมีว่ง(จอืเซยีวกง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นไหว ้เทพเจา้เสวยีนอู ่(ตัวเหลา่เอยี) ไดม้าบําเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแหง่นี โดยเขตโบราณสถานบนเขาบูต๊งึนัน มพีนืทรีวมทังสนิ 321
ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยสว่นทเีป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางวัฒนธรรม และสว่นทเีป็นทวิทัศนธ์รรมชาติ
แตส่งิทน่ีาอัศจรรยจ์นไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตจิากองคก์ารยูเนสโก ้คอื
หมู่เหลา่ยอดเขาไดพ้ากันหันเหทศิทางเขา้หาจดุเดยีวกันเฉกเชน่ กลบีบัวสวรรคเ์ขา้หาเกสรตอนกลาง มนี ้าํหนัก 10 ตัน
ดา้นในมตีะเกยีงโบราณอายุกวา่ 600 ปี ทไีม่เคยดับ เนืองจากลมจากภายนอกไม่สามารถเขา้มาภายในตําหนัก มหีบีทองหนัก 1.4 ชงั
และสงิมงคลตา่งๆในหอทอง ดา้นนอกของวหิาร เป็นกําแพงเมอืงจอืจนิเฉงิ มคีวามยาวกวา่ 1,500 เมตร
กอ่ขนึเป็นรูปทรงภเูขานอกจากนียังมพีระราชวังจอืเซยีว ทสีรา้งขนึในสมัยหย่งเลอ่ ค.ศ.1413
ทสีามารถอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบรูณ์ทสีดุมาจนถงึวันนี 

นําทา่นชม ตําหนกัไทจ่อื เนืองจากบนไหลเ่ขาไทจ่อืมพีนืทคัีบแคบ ไม่สามารถสรา้งหมู่ตกึใหเ้ป็นแนวเสน้ตรงได ้
แตด่ว้ยพระบรมราชโองการแหง่องคจั์กรพรรดทิทีรงหา้มการแกไ้ขลักษณะภมู ิลักษณ์ของภเูขา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย



จากนันนําทา่นชม ตําหนกัหนานเหยยีนกง (ผาใต)้ ปลกูสรา้งขนึบนหนา้ผางามทสีวยสดุในบรรดา 36 หนา้ผาบนเขาบูต๊งึ
ตําหนักสรา้งองิแนบหนา้ผาทางทศิใต ้มทีางเดนิเลยีบรมิผาเพอืไปยังตําหนักยาวหลายรอ้ยเมตร
สาธชุนผูม้ศีรัทธาแรงกลา้จะเดนิทางมาสงบจติปักธปูบนหัวมังกร ซงึเชอืกันวา่จะนําพาผูห้าญกลา้ กา้วสูส่รวงสวรรคแ์ละนพิพาน
เพราะจดุนีจะอยู่ตรงกันขา้มกับตําหนักทองจนิเตยีนบนยอดเขาเทยีนจเูฟิง ทอียู่หา่งออกไปในแนวตรงท ี10 กโิลเมตรพอด ี

และนําทา่นชม ตําหนกัจอืเซยีวกง (อารามเมฆสมี่วง) สรา้งขนึในปี ค.ศ 1413 สมัยหย่งเลอ่ฮ่องเต ้เป็นพระราชวังทเีสยีนอู่ตี
ไดเ้คยพํานักเมอือยู่บนเขาบูต๊งึ โดยสถาปัตยกรรมนันจะมคีวามงดงามและเกา่แกค่ลา้ยคลงึกับพระราชวังกูก้งแหง่กรุงปักกงิ
ในอดตีเป็นสถานทซีงึฮ่องเตม้าทําพธิกีรรมตา่ง  ๆโดยปัจจบัุนไดรั้บการบรูณะและอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดแีละสมบรูณ์แบบทสีดุแหง่หนงึ
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นลงจากเขา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
WUDANG SHAN YINXIANG HOTEL OR SAME 4*

วนัท ี4
เขาบูต๊งึ - เซยีงหยาง - เมอืงโบราณเซยีงหยาง - จงิโจว - รูปปนักวนอทูใีหญท่สีดุในโลก - ชมดา้นอกกําแพงเมอืงจงิโจว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซยีงหยาง (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง) หรือ เซยีงเอยีง หรือ ซางเอยีง
เมอืงยุทธศาสตรท์สํีาคัญทสีดุของแดนจงิโจวในสมัยสามก๊ก 

นําทา่นสู ่ถนนโบราณ ใหท้า่นไดอ้สิระชมความเป็นอยู่ วัฒนธรรม สงิปลกุสรา้งของเมอืงทสํีาคัญในยุคสามก๊ก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจงิโจว (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นตน้กําเนดิของวัฒนธรรมฉู่ และเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมยุคสามก๊ก
ในสมัยสามก๊กเป็นเมอืงหนา้ดา่นชอืวา่เมอืงเกงจวิ ซงึครังหนงึเมอืงนีขงเบง้แนะนําใหเ้ลา่ปียดึเมอืงนี เพราะเมอืงเกงจวิเป็นเมอืงทมีชียัภมูทิดีทีสีดุ
ตอ่มากวนอูพนีอ้งร่วมสาบานของเลา่ปีไดม้าเป็นเจา้เมอืงปกครองเมอืงนี เป็นเวลา 10 ปี
จนไดส้รา้งตํานานหลากหลายทยัีงคงเป็นทกีลา่วขานอยู่จนถงึปัจจบัุน เมอืงนีถอืเป็นเมอืงเล็กๆทตัีงอยู่ระหวา่งเมอืงอู่ฮันกับเมอืงอชีาง 

นําทา่นชม ดา้นนอกของกําแพงเมอืงจงิโจว มเีนือททัีงหมดประมาณ 4.5 ตารางกโิลเมตร ความยาว 10.5 กโิลเมตร สงูกวา่ 8.3 เมตร
กําแพงนีมทัีงหมด 6 ประต ูทกุประตจูะมป้ีอมหรือซุม้อยู่ดา้นบน ไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างดี
ใหท้า่นชมทัศนียภาพโดยรอบและเก็บภาพเป็นทรีะลกึ(เมอืงจงิโจว หรือเรียกอกีชอืวา่เมอืงเก็งจวิในสมัย 3 ก๊ก มชีอืเรียกวา่ เมอืงเจยีงหลงิ) 

นําทา่นชม รูปปนักวนอ ูทใีหญ่ทสีดุของโลก ทมีคีวามสงูกวา่ 58 กวนอูถอืเป็นนักรบผูน่้าเกรงขามและซอืสตัยภั์กด ีจนไดรั้บการยกเป็นเทพกวนอู
เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์ทางการเมอืงจงิโจว มณฑลห ูไดก้อ่สรา้งรูปปันสมัฤทธเิทพเจา้กวนอูขนึ
โดยมันจะกลายเป็นรูปปันเทพเจา้กวนอูทใีหญ่ทสีดุในโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JINGZHOU MEIJIA SHAN HOTEL OR SAME 4*

วนัท ี5
จงิโจว - อูฮ่นั - พพิธิภณัฑห์เูป่ย - ทะเลสาบตงห ู- THE BUND WUHAN - ถนนคนเดนิเจยีงฮนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงอูฮ่นั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง) 



นําทา่นเขา้ชมชม พพิทิธภณัธห์เูป่ย
พพิธิภัณฑก์วา้งใหญ่แหง่นีเป็นพพิธิภัณฑท์มีขีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของประเทศจนีทใีชแ้สดงผลงานวัตถุโบราณทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
พพิธิภัณฑแ์หง่มขีองล ้าํคา่ทางประวัตศิาสตรม์ากมายรวมไปถงึชดุระฆังอายุกวา่ 2,400 ปีจากหลมุศพของกษัตรยิเ์ฉงิโฮ่วอหีลัง

จากนันนําทา่นชม เขตทวิทศันท์ะเลสาบตงห ูตังอยู่ทางตะวันออกของเมอืงอู่ฮันในปี 1982
รัฐบาลไดจั้ดใหท้นีีเป็นจดุชมววิทสีวยงามทสีดุของเมอืงอู่ฮันมพีนืท ี88 ตารางกโิลเมตร และคดิเป็นพนืท ี1 ใน 4 ของเมอืง
ททีะเลสาบตงหทูา่นสามารถชมไดทั้ง 4 ฤด ูซงึจะเห็นไดถ้งึความแตกตา่งทังทางธรรมชาต ิดอกไม ้อุณหภมูแิละววิทวิทัศน ์เป็นตน้
ถา้เปรียบความงามของซหีเูหมอืนสสีนัแบบโลกตะวันตก ตงหก็ูเปรียบเหมอืนความเรียบงา่ยนุ่มนวลแหง่โลกตะวันออก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นอสิระถ่ายรูปและสมัผัสบรรยากาศท ีTHE BUND WUHAN ตกึเมอืงสไตลต์ะวันตก เป็นย่านการเงนิทมีชีอืเสยีงยาวนานหลายศตวรรษ
ทําใหอ้าคารสถานทแีถบนีออกแบบในสไตลต์ะวันตกและมคีวามเป็นมาทางประวัตศิาสตรท์โีดดเดน่ ตลอดทางจะพบรูปปันบคุคลสําคัญในตํานาน
บนถนนคนเดนิสายนีชวนใหน้กึถงึการเดนิเลน่ท ีTHE BUND ในเมอืงเซยีงไฮ ้ในอดตี พนืทนีีเคยเป็นพนืทใีนอารักขาของอังกฤษ

หลังจากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนคนเดนิเจยีงฮนั ทซีงึรวมสนิคา้ไวม้ากมาย ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้หลากหลาย และสนิคา้พนืเมอืงในราคาถูกใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...หมูประธานเหมา

ทพีกั
SHANGRI-LA WUHAN HOTEL OR SAME 5*

วนัท ี6
วดักุยหยวน - ผา่นชมสะพานขา้มแมน่้าํแยงซเีกยีงแหง่แรกในอูฮ่นั - อูฮ่นั(สนามบนิอูฮ่นัเทยีนเหอ) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

นําทา่นสู ่วดักุยหยวน ซงึเป็นวัดเกา่แก ่1 ใน 4 ทยีงิใหญ่ของเมอืง อู่ฮัน สรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิถงึราชวงศช์งิ มอีายุราว 300 กวา่ปี
ภายในวัดเป็นทปีระดษิฐานพระโพธสิตัวก์วนอมิและพระอรหันต ์500 องคท์ปัีนจากดนิฉาบดว้ยสทีอง เป็นวัดทคีนมานยิมมากราบไหว ้

นําทา่นผา่นชม สะพานขา้มแมน่้าํแยงซเีกยีง แหง่แรกในอู่ฮัน ซงึสะพานขา้มแม่น ้าํแยงซเีกยีงของอู่ฮัน มทัีงหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์
สําหรับใชข้า้มแม่น ้าํสายยักษ์ สะพานนีถอืเป็น สะพานขา้มแม่น ้าํแยงซเีกยีง แหง่แรกของ อู่ฮัน ทถีูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1957
เพอืใชข้า้มแม่น ้าํระหวา่งภเูขางแูละภเูขาเตา่ มคีวามยาวกวา่ 1,680 เมตร เป็นสะพานสองชนั ชนับนเป็นถนน 4 เลน ชนัลา่งเป็นทางรถไฟรางคู ่

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

14.35 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพ โดยเทยีวบนิท ีCZ3057

17.30 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี25 มกราคม 2562 เวลา 09:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

•  เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 1 ใบไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั/ท่าน

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วนัทําการ (1,500 บาท)

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง



• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,050 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ
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