 ภูเขาบู้ตึง้ ...ต้ นกําเนิดตั่วเหล่ าเอี๊ยะ ชมตําหนักผาใต้ (หนานเหยียนกง) ไท่ เหอกง ตําหนักจือ
เซียวกง ยอดเขาจินติง่ พิเศษ...เรียนไท้ เก๊ก 1 ชั่วโมง
 China Han City หรือโรงถ่ ายภาพยนตร์ ฮั่นเฉิง เมืองจําลองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์ ฮั่นและยุคปัจจุบันได้ อย่ างผสมกลมกลืน
 วัดกุยหยวน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น

 เส้ นทางนี.้ ..เที่ยวสบายใจ ไม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ งส่ งเสริมการท่ องเที่ยว ....
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 13-17 เมษายน 2562

( 5 วัน 4 คืน )

วันแรก
05.00 น.
07.15 น.
11.30 น.

เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ อง
เช้ า

สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – รู ปปั้นเทพเจ้ ากวนอู – กําแพงเมืองจิงโจว
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์ เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กบั ท่าน
เหินฟ้ าสู่ เมืองอู่ฮนั่ AIR ASIA โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าํ แยงซี เกียงในมณฑลหู เป่ ย มีพ้ืนที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขต
อยูใ่ นพื้นที่ของแม่น้ าํ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อู่ตังซาน (เขาบู๊ ตึ้ง) เป็ นเทือกเขาที่มี
ความสําคัญของลัทธิ เต๋ า ที่เล่าสื บมาว่าปรมาจารย์เจินอู่หรื อเทพเจ้าเสวียนอู่ ที่ศาสนาเต๋ าเคารพนับถือได้บาํ เพ็ญ
ตบะบนยอดเขาแห่ งนี้ ตั้งแต่เริ่ มฝึ กฝนจนสําเร็ จวิชาขั้นสู งสุ ดที่นี่ ท่านได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุ
หลายรู ปของฝ่ ายพุทธจนได้รับชัยชนะ จนสามารถยึดเขาแห่ งนี้ มาเป็ นที่พาํ นักสื บมา เขาบู๊ต๊ ึงได้กลายมาเป็ น
แหล่งฝึ กวิชาและเข้าฌานของนักพรตลัทธิ เต๋ าหลายสํานักมาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็ นที่กาํ เนิ ดสุ ดยอด
วิชากังฟูที่โด่งดังตามที่เราเคยคุ น้ หู คุน้ ตาในนิ ยายกําลังภายในด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ต๊ ึง มีพ้ืนที่รวม
ทั้งสิ้ น 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นหมู่ตึกโบราณซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
ส่ วนที่เป็ นทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ้า, บ่อนํ้าพุร้อน, ถํ้า, หน้าผาและยอดเขารวมกว่าร้ อยแห่ ง สิ่ งที่น่า
อัศจรรย์ คื อ ยอดเขาทั้งหลายได้หันเหเข้าหากันที่จุดศูนย์รวมดัง่ กลี บดอกบัวสวรรค์ วัดนี้ เริ่ มต้นสร้ างสมัย
ราชวงศ์ถงั กษัตริ ยถ์ งั ไถ่จง ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และได้สมปราถนาได้เริ่ มต้นสร้างวัดขึ้นมา สมัยราชวงศ์ห
มิง เจริ ญที่สุดถือเป็ นศาสนาแห่งชาติ และเป็ นสถานที่ฮ่องเต้ใช้ติดต่อกันสวรรค์ วัดแห่ งนี้ สร้างก่อนพระราชวัง
ที่ปักกิ่ งประมาณ 5 ปี และในปี ค.ศ. 1997 ได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์ก าร
ยูเนสโก้ ปั จจุบนั ข้างบนมีหมู่บา้ น ชาวบ้านปลูกชาเขียวอู่ตงั ฉา ที่เป็ นชาที่โด่งดังของที่นี่ บนภูเขาแห่ งนี้ ยงั มี
สมุนไพรกว่าร้อยชนิ ด ตามธรรมเนี ยมของที่นี่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรถ่ายรู ปกับนักบวชถ้าไม่ได้รับอนุ ญาติ และ
ไม่ควรเหยียบธรณี ประตู เพราะธรณี ประตูเปรี ยบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอย่างคนจีนเชื่ อถือว่าเป็ นการสร้าง
ธรณี ประตูไว้ป้องกันภูติผปี ิ ศาจด้วย นําท่านสู่ อารามอวี้ชวีกง ... พิเศษให้ ท่านได้ เรี ยนมวยไท้ เก๊ กกับอาจารย์ ผ้ ู
มีชื่อเสี ยงประมาณ 1 ชั่ วโมงเพือ่ เป็ นพืน้ ฐานการออกกาลังกายและสุ ขภาพทีด่ ี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ WUDANG YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

บู้ตงึ้ (อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้ า) – วิหารทอง – วังไท่ เหอกง ไหว้ เทพเจ้ า
เสวีย๋ นอู่ (องค์ ต้นกําเนิดตั๋วเหล่าเอีย๊ ะ) ทีจ่ ินติ่ง – วังหนานเหยียนกง (ตําหนักผาใต้ )
รั บประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านนั่ งกระเช้ าสู่ ยอดเทียนจู้ ยอดเขาที่สูงที่สุด
(สัญลักษณ์ของเขาบู๊ต้ ึง) มีความสู งเหนื อระดับนํ้าทะเล 1,612 เมตร เป็ นที่ต้ งั ของวิหารใหญ่แห่ งศาสนาเต๋ า ถ้า
มองมุมสู งจะเหมือนกับหอทองตั้งอยู่บนหลังเต่า ถื อว่าเป็ นจุดที่ฮวงจุย้ ดี ที่สุด ผ่ านหนานเหมินไท่ กง (เชื่ อว่า
ผ่านจุดนี้แล้วก็เปรี ยบเสมือนผ่านเข้าเขตสวรรค์แล้ว) เข้าสู่ เขต จินเตีย้ น (วิหารทอง) สร้างขึ้นเมื่อปี ที่ 14 (ค.ศ.
1416)ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่ งราชวงศ์หมิง มีความสู ง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร นํ้าหนักทองเหลือง
ชุ บทองคํา 360 กว่าชัง่ ฝี มื อการสร้ างของช่ างโบราณจากปั กกิ่ ง แล้วล่องเรื อจากปั กกิ่ งมาตามคลองจิ น-หาง

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน

และส่ งมาตามคลองสาขาย่อย ซึ่ งเป็ นตําหนักที่เชื่ อกันว่าจะนําแต่โชคลาภมาให้ ภายในวิหารงามวิจิตรด้วย
ลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข เป็ นที่ประดิษฐานรู ปสําริ ดของเทพเจ้าเจินอู่(เสวียนอู่) นํ้าหนัก 10
ตัน ข้างในมีตะเกียงโบราณ 600 ปี มาแล้วไม่เคยดับ เพราะลมจากภายนอกเข้ามาภายในตําหนักไม่ได้ มีหีบทอง
1.4ชัง่ และสิ่ งมงคลในหอทอง ด้านนอกวิหาร เป็ นกําแพงเมืองจื่อจินเฉิ ง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็ น
รู ปทรงภูเขานอกจากนี้ยงั มีพระราชวังจื่อเซี ยว ที่สร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ปี ที่ 11 (ค.ศ.1413) ที่สามารถอนุรักษ์
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ที่สุดมาจนถึ งวันนี้ จากนั้นนําท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตําหนักผาใต้ ) สถานที่สําเร็ จเป็ น
เซี ยนของพระเจ้าเสวียนอู่ ปลูกสร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุ ดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ต้ ึง ตําหนักสร้าง
อิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริ มผาเพื่อไปยังตําหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุ ชนผูม้ ีศรัทธาแรงกล้า
จะเดินทางมาสงบจิตปั กธูปบนหัวมังกร ซึ่ งเชื่อกันว่าจะนําพาผูห้ าญกล้า ก้าวสู่ สรวงสวรรค์และนิ พพาน เพราะ
จุ ด นี้ จะอยู่ ต รงกัน ข้า มกับ ตํา หนัก ทองจิ น เตี้ ย นบนยอดเขาเที ย นจู เ ฟิ ง ที่ อ ยู่ห่ า งออกไปในแนวตรงที่ 10
กิโลเมตรพอดี ฝั่งซ้ายมือมีตาํ หนักต่างๆให้ขอพร เช่นตําหนักพ่อ-แม่ องค์เสวียนอู่ และเทพเจ้าในลัทธิ เต๋ าองค์
ต่างๆ เช่นเทียนอี่เจินชิ้นกง / เทพเจ้าฟ้ า-ดิน / เทียนจื่อว่านเหนียน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ตําหนักจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่ วง สถานที่ทาํ พิธีขอ
พร สถานที่ศกั ดิ์ สิ ทธ์ แห่ งที่ 9 ของจี น เก่ าแก่สุดในภูเขาอู่ตงั ซาน สร้ างโดยกษัตริ ย ์ ซ่ งฮุยจง ฮ่องเต้ สมัยซ่ ง
เหนื อ แต่ปัจจุบนั สิ่ งก่อสร้ างเป็ นสมัยหมิ งๆคนทัว่ ไปเข้าได้แค่ตาํ หนัก 2 จากทั้งหมด 4 ตําหนัก เลียนแบบ
ก่อสร้างจากกูก้ ง ตําหนักที่สอง ไหว้องค์เสวียนอู่ หลังองค์เสวียนอู่ เป็ นภาพนิ ทานเรื่ องสอนเรื่ องความกตัญํู
รู ปปั้ นฝั่งซ้ายมือคือ จางซานฟง ฝั่ งขวาคือ หลี่ตง้ ปิ ง 1 ใน 8 เซี ยน ส่ วนตําหนักที่สามเป็ นสถานที่ไหว้เทพเจ้า
เสวียนอู่ของฮ่องเต้ วัดแห่ งนี้ เป็ นวัดที่อลังการที่สุดในภูเขาแห่ งนี้ และมีฮวงจุย้ ดี ที่สุด เป็ นสถานที่ทาํ พิธีของ
ลัทธิ เต๋ าในปั จจุบนั ด้วย จากนั้นนําท่านชม ตําหนักยูซ่ ู กง ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ นสถานบันสอนมวยไท้เก๊ก ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่ งชื่ อเสี ยงของภูเขาบูต้ ้ ึง วิชามวยไท้เก๊กนอกจากจะเป็ นวิชาป้ องกันตัวแล้วยังสามารถฝึ กเพื่อรักษา
สุ ขภาพได้ดว้ ย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลงจากภูเขาบูต้ ้ ึง
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม พักที่ WUDANG YINXIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

บู้ตงึ้ – เซียงหยาง – เมืองโบราณเซียงหยาง – โรงถ่ ายภาพยนตร์ ฮั่นเฉิง (China Han City)
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยูภ่ าคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ
ของมณฑลหูเป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็ นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็ นเมือง
ทางยุทธศาสตร์ ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็ นฐานที่มนั่ จากซุ นกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู
ตั้งอยูท่ ี่ริมแม่น้ าํ ฮัน่ สุ่ ยซึ่ งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ ซาน เป็ นกําบัง ซึ่ ง
มีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋ อ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณเซียงหยาง มุมมองจากบนกําแพงเมือง ใน
สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองเซี ยงหยางถือเป็ นชัยภูมิสําคัญต่อความอยูร่ อดของราชวงศ์ เพราะล้อมรอบด้วยกําแพง
เมืองป้ อมปราการอันแข็งแกร่ ง อี กทั้งยังมีคูเมืองที่ กว้างดัง่ ทะเล แล้วยังเป็ นเมื องหน้าด่านทางนํ้าของซ่ งใต้
เพราะหากกองทัพมองโกลข้ามแม่น้ าํ ฮัน่ สุ่ ยนี้ ลงมาทางตอนใต้ได้ ก็จะเข้าสู่ แม่น้ าํ แยงซี และแผ่นดิ นจีนภาค
กลางได้ หากมองโกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซ่งใต้ก็มิอาจอยูร่ อดได้อีกต่อไป ชาวเมืองเซี ยงหยางยันทัพมอง
โกลได้อยูน่ านถึง ๔ ปี หลังเซียงหยางแตก ๖ ปี ต่อมา ราชวงศ์ซ่งใต้ก็ถึงกาลอวสาน แผ่นดินจีนอันกว้างไพศาล
ก็ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของมองโกลและราชวงศ์หยวนในที่สุด

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

จากนั้นนําท่านสู่ โรงถ่ ายภาพยนตร์ ฮั่นเฉิง “China Han City” ตั้งอยูใ่ นเขตจ่าวหยาง ออกแบบและวางแผน
โดยมหาวิทยาลัย Tsinghua เป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมย้อนยุคขนาดใหญ่ที่ผสมผสานสถาปั ตยกรรมของ
ราชวงศ์ฮนั่ และยุคปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว ใช้เป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ ท้ งั ฉากย้อนยุค และภาพยนตร์ ร่วมสมัย
เปิ ดให้เข้าชมอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ วันที่ 26 กันยายน 2559 ต้อนรับ “เทศกาลภาพยนตร์ เยาวชนนานาชาติ
แห่งเอเชียครั้งที่ 11” ในเวลานั้นด้วย ให้ท่านได้เดินชมภายในบริ เวณสวนต่างๆที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ ZAOYANG HANXIUGONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

เซียงหยาง – อู่ฮั่น – ทะเลสาบตงหู– ถนนอาหารฮู่ปู้ – ชมเวนิสแห่ งอู่ฮั่นถนนคนเดินชู ฮั่น
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอู่ฮนั่ ท่านสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู
ตั้งอยู่ ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮนั่ ในปี 1982 รัฐบาลได้จดั ให้ที่นี่เป็ น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮนั่ มี
พื้นที่ 88 ตร.กม. และคิด เป็ นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหู ท่านสามารถชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซึ่ งจะเห็นได้
ถึง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็ นต้น ถ้าเปรี ยบความงามของซี หูเหมือน
สี สันแบบโลกตะวันตก ตงหูก็เปรี ยบเหมือนความเรี ยบง่ายนุ่มนวลแห่ งโลกตะวันออก นําท่านสู่ "ถนนอาหาร
ฮู่ป้ เซี
ู ่ยง (户部巷)" เป็ นซอยเล็กๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง และได้ชื่อเรี ยกนี้ เนื่ องจากเป็ นซอยข้างเทศบาล
เมื่อสมัยราชวงศ์ชิง มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปั จจุบนั ตั้งอยู่ในย่านคึกคักที่สุดของเขตอู่ชาง เมืองอู่ฮนั่
เมืองเอกมณฑลหู เป่ ย ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น "ซอยอาหารเช้าอันดับหนึ่ ง" มีอาหารขายทั้งวันตั้งแต่ 6 โมง
เช้า ความคึกคักโด่งดังของการเป็ นศูนย์รวมอาหารว่างทานเล่น ทําให้มีร้านชื่อดังเก่าแก่มาปั กหลักเปิ ดสาขากัน
ที่นี่ดว้ ย อาทิ ซาลาเปานํ้าแกงซื่ อจี้เหม่ยทังเปา ก๊วยเตี๋ยวแห้งไช่ หลินจี้ ก๊วยเตี๋ยวเส้นถัว่ เหล่าเชี ยนจี้ ภัตตาคาร
เต๋ อหัวจิ่วโหลว เป็ นต้น รวมถึ งร้านใหม่ๆ ที่ได้รับความนิ ยมในปั จจุบนั อย่างเป็ ดดําโจวเฮยยา เนื้ อวัวซิ นหนง
และอาหารจีนจานด่วนอิ๋งสี่ เค่อ เป็ นต้น ดังนั้น ซอยเก่าฮู่ปู้เซี่ ยงจึงเป็ นอีกหนึ่ งศูนย์รวมความหลากรสยอดนิ ยม
ของเมืองอู่ฮนั่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดิน ชู่ เห่ อฮั่นเจีย “สมญาเวนิสแห่ งอู่ฮั่น” สร้าง
อยูร่ ิ มแม่น้ าํ ชู่ เห่ อ ระหว่างตงหู และซาหู เป็ นถนนคนเดินที่มีตึกทรงยุโรปงดงาม กับร้านค้าสุ ดชิ ค มีความยาว
1.5 กิโลเมตร เหมือนท่านเดินทางอยูถ่ นนช้อปปิ้ งของยุโรป พร้อมทั้งให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งนํ้าที่สวยงาม
มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ TIE QIAO JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

อู่ฮั่น – วัดกุยหยวน– ถนนคนเดินฉูฮั่น – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มี
ชื่อเสี ยง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮนั่ สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่ องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้ นเจ้าแม่
กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิ ยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ป้ ั นจากดิ น
เหนียวเคลือบทอง ซึ่ งแต่ละองค์มีรูปร่ างหน้าตาและอากัปกริ ยาที่ไม่ซ้ าํ กันเป็ นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของ
เมื อ งอู่ ฮ นั่ ซึ่ งชาวจี น นิ ย มมาไหว้พ ระขอพรกับ พระอรหัน ต์ 500 รู ป เพื่ อ ให้ เ กิ ด โชคลาภ วาสนา การค้า

12.35 น.
15.05 น.

เจริ ญรุ่ งเรื อง การเสี่ ยงทาย ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์ สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางสู่ สนามบินอู่ฮนั่
เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 571 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ** ทัวร์ นีไ้ ม่ เข้ าร้ านช้ อปปิ้ ง ***
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่ านละ

วันที่ 13-17 เมษายน 2562

29,999.-

29,999.-

4,900.-

กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่อนการจองตัว๋ เครื่ องบินกรุ ณาติดต่อทางบริ ษทั ก่อน เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อตัว๋ เพื่อเดินทางใบใหม่
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ** ส่ งสํ าเนาพาสปอร์ ตก่ อนเดินทาง 15 วันทําการ **

หมายเหตุ...กรณีทางเมืองจีนยกเลิกการทําวีซ่ากรุ๊ปเท่ านั้น
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ า
ผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัด จํ าใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิก หรื อขอเลื่อนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจํานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
เอกสารการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป
1. สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบชัดเจน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยว@ @

เอกสารสํ าหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาบัตรประชาชน

สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี ไม่ มบี ิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเพศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
*** ต้ องโชว์ ตวั ต่ อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีค้ ือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่ อน, เปลี่ ยนแปลง, สับเปลี่ ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบินยกเลิ กเที่ ยวบินหรื อเหตุ สุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดิ นทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมื อง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมี สิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่
ถูกต้องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
 ห้ามนําของเหลวและครี มทุกชนิดที่มีปริ มาตรเกินกว่า 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นําติดตัวขึ้นเครื่ องและขนาดของ
บรรจุภณั ฑ์แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สําหรับท่านที่ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุ งเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ ต่างจังหวัด
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ตอ้ งซื้ อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

