
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภูเขาบู้ตึง้...ต้นกาํเนิดตัว่เหล่าเอีย๊ะ ชมตาํหนัก ผาใต้ (หนานเหยยีนกง)  ไท่เหอกง  ตาํหนักจอื

เซียวกง ยอดเขาจนิติง่ พเิศษ...เรียนไท้เก๊ก 1 ช่ัวโมง  
 สตูดโิอซิตีเ้ซียงหยาง หรือเมืองจาํลองถงั เมืองจาํลองใหญ่สุดในประเทศจนี  ปัจจุบันกาํลงัถ่าย

ทําภาพยนตร์เร่ือง Legend of the Demon Cat ของผู้กาํกบัดงัเฉินข่ายเกอ  
 วดักยุหยวน วดัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮ่ัน 

 เส้นทางนี.้..เที่ยวสบายใจ ไม่เข้าร้านช้อปป้ิงส่งเสริมการท่องเที่ยว .... 
 
กาํหนดการเดนิทาง  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63    



 

      
วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง – อู่ฮ่ัน – จิงโจว – รูปป้ันเทพเจ้ากวนอู – กาํแพงเมอืงจิงโจว  
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 
07.05 น. เหิ นฟ้าสู่เมืองอู่ฮัน่ AIR ASIA โดยสายการบิน เทีย่วบินที ่FD 570 ( บริการอาหารบนเคร่ือง ) 
11.35 น.  ถึง “เมืองอู่ฮ่ัน” ตั้งอยูต่อนกลางของแม่นํ้าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพื้นท่ีประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่

ในพื้นท่ีของแม่นํ้า  2 สาย มีประชากรกวา่  8 ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 3,500 ปี หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองเรียบร้อย นําท่านรับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองจิงโจว  นาํ
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู  สร้างข้ึนในสมยัสามก๊ก  อดีตเป็นท่ีทาํการของกวนอู และไดมี้การบรูณะซ่อมแซม
มาอีกหลายสมยั จนถึง ค.ศ. 1396 ไดมี้การบูรณะใหญ่อีกคร้ัง เพื่อรําลึกถึงท่านกวนอู จึงถือเป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่
เมืองจิงโจว (เกงจ๋ิว) เพื่อใหช้นรุ่นหลงัรําลึกถึงความดีของท่าน “กวนอู” - เป็นเทพสัญลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตย ์
ความกตญัํู  จากนั้น นาํท่านชม กาํแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกง็จ๋ิว) ชมด้านนอก  มีความกวา้ง 3.75 
กิโลเมตรมีเน้ือท่ี 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุม้อยู่
ดา้นบน ซ่ึงไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี พร้อมชมทศันียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นท่ีระลึก   

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ JING ZHOU AN SHENG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง จิงโจว – พพิธิภัณฑ์จิงโจว – ชมววิทะเลสาบ MOCHOU – ภูเขาอู่ตังซาน – เรียนมวยไทเก๊ก 1 ช่ัวโมง 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์จิงโจว  เป็นท่ีเก็บวตัถุโบราณ

หลายยคุหลายสมยั  แต่ท่ีโดดเด่นท่ีสุดก็คงเป็นมมัม่ีท่ีมีการขดุคน้พบท่ีอยูใ่นโลงไมฝั้งไวใ้ตดิ้นแบบหลายชั้น  
รวมทั้งเคร่ืองมือ  เส้ือผา้  ของใชท่ี้มีอายนุานกวา่  2 พนัปี  ปัจจุบนัมมัม่ีน้ีดูแลเก็บรักษาไวอ้ยา่งดีไวใ้นโลงแกว้
สุญญากาศ  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านชมววิ ทะเลสาบ MOCHOU จากนั้นนาํท่านเดินทาง สู่ อู่ตัง
ซาน (เขาบู๊ตึง้)  เป็นเทือกเขาท่ีมีความสาํคญัของลทัธิเต๋า ท่ีเล่าสืบมาวา่ปรมาจารยเ์จินอู่หรือเทพเจา้เสวยีนอู่  ท่ี
ศาสนาเต๋าเคารพนบัถือไดบ้าํเพญ็ตบะบนยอดเขาแห่งน้ี ตั้งแต่เร่ิมฝึกฝนจนสาํเร็จวชิาขั้นสูงสุดท่ีน่ี ท่านไดใ้ชว้ชิา
ทั้งบุ๋นและบูต่๊อกรกบัภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนไดรั้บชยัชนะ  จนสามารถยดึเขาแห่งน้ีมาเป็นท่ีพาํนกัสืบมา 
เขาบูต๊ึ๊งไดก้ลายมาเป็นแหล่งฝึกวชิาและเขา้ฌานของนกัพรตลทัธิเต๋าหลายสาํนกัมาหลายยคุหลายสมยั  และยงั
เป็นท่ีกาํเนิดสุดยอดวชิากงัฟูท่ีโด่งดงัตามท่ีเราเคยคุน้หูคุน้ตาในนิยายกาํลงัภายในดว้ย เขตโบราณสถานบน
เขาบูต๊ึ๊ง มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นหมู่ตึกโบราณซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม และส่วนท่ีเป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ้า, บ่อนํ้าพุร้อน, ถํ้า, หนา้ผาและยอดเขารวมกวา่ร้อยแห่ง  
ส่ิงท่ีน่าอศัจรรย ์คือ ยอดเขาทั้งหลายไดห้นัเหเขา้หากนัท่ีจุดศูนยร์วมดัง่กลีบดอกบวัสวรรค ์วดัน้ีเร่ิมตน้สร้างสมยั
ราชวงศถ์งั กษตัริยถ์งัไถ่จง ขอพรใหฝ้นตกตามฤดู และไดส้มปราถนาไดเ้ร่ิมตน้สร้างวดัข้ึนมา สมยัราชวงศห์มิง 
เจริญท่ีสุดถือเป็นศาสนาแห่งชาติ และเป็นสถานท่ีฮ่องเตใ้ชติ้ดต่อกนัสวรรค ์วดัแห่งน้ีสร้างก่อนพระราชวงัท่ี
ปักก่ิงประมาณ 5 ปี และในปี ค.ศ. 1997 ไดรั้บรางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก ้ 
ปัจจุบนัขา้งบนมีหมู่บา้น ชาวบา้นปลูกชาเขียวอู่ตงัฉา ท่ีเป็นชาท่ีโด่งดงัของท่ีน่ี บนภูเขาแห่งน้ียงัมีสมุนไพรกวา่
ร้อยชนิด ตามธรรมเนียมของท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรถ่ายรูปกบันกับวชถา้ไม่ไดรั้บอนุญาติ และไม่ควรเหยยีบ



 

ธรณีประตู เพราะธรณีประตูเปรียบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอยา่งคนจีนเช่ือถือวา่เป็นการสร้างธรณีประตูไว้
ป้องกนัภูติผปิีศาจดว้ย ... พเิศษให้ท่านได้เรียนมวยไท้เก๊กกบัอาจารย์ผู้มีช่ือเสียงประมาณ 1 ช่ัวโมงเพือ่เป็น

พืน้ฐานการออกก าลังกายและสุขภาพทีด่ี   
เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
     พกัที ่ WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่าม  บู้ตึง้(อู่ตังซาน)  – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) – วหิารทอง – วงัไท่เหอกง ไหว้เทพเจ้า 
    เสวีย๋นอู่ (องค์ต้นกาํเนิดตั๋วเหล่าเอีย๊ะ) ทีจ่ินติ่ง - วงัหนานเหยยีนกง (ตําหนักผาใต้)  
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหาร นาํท่าน น่ังกระเช้าสู่ ยอดเทยีนจู้  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 

(สัญลกัษณ์ของเขาบูต้ึ๊ง) มีความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 1,612 เมตร เป็นท่ีตั้งของวหิารใหญ่แห่งศาสนาเต๋า  ถา้
มองมุมสูงจะเหมือนกบัหอทองตั้งอยูบ่นหลงัเต่า ถือวา่เป็นจุดท่ีฮวงจุย้ดีท่ีสุด ผ่านหนานเหมินไท่กง  (เช่ือวา่ผา่น
จุดน้ีแลว้ก็เปรียบเสมือนผา่นเขา้เขตสวรรคแ์ลว้)  เขา้สู่เขต  จินเตีย้น (วหิารทอง)  สร้างข้ึนเม่ือปีท่ี 14 (ค.ศ.1416)
ในรัชสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อ แห่งราชวงศห์มิง มีความสูง 5.5 เมตร กวา้ง  5.8 เมตร นํ้าหนกัทองเหลืองชุบทองคาํ 
360 กวา่ชัง่ ฝีมือการสร้างของช่างโบราณจากปักก่ิง แลว้ล่องเรือจากปักก่ิงมาตามคลองจิน-หาง และส่งมาตาม
คลองสาขายอ่ย ซ่ึงเป็นตาํหนกัท่ีเช่ือกนัวา่จะนาํแต่โชคลาภมาให ้ภายในวหิารงามวจิิตรดว้ยลวดลายบนเสาเอก
และเพดานประดบัมุข  เป็นท่ีประดิษฐานรูปสาํริดของเทพเจา้เจินอู่(เสวยีนอู่) นํ้าหนกั 10 ตนั ขา้งในมีตะเกียง
โบราณ 600 ปีมาแลว้ไม่เคยดบั เพราะลมจากภายนอกเขา้มาภายในตาํหนกัไม่ได ้มีหีบทอง 1.4ชัง่ และส่ิงมงคล
ในหอทอง ดา้นนอกวหิาร เป็นกาํแพงเมืองจ่ือจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อข้ึนเป็นรูปทรงภูเขานอกจากน้ียงั
มีพระราชวงัจ่ือเซียว ท่ีสร้างข้ึนในสมยัหยง่เล่อ ปีท่ี 11 (ค.ศ.1413) ท่ีสามารถอนุรักษอ์ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดมา
จนถึงวนัน้ี  จากนั้นนาํท่านสู่ หนานเหยยีนกง  (ตําหนักผาใต้)  สถานท่ีสาํเร็จเป็นเซียนของพระเจา้เสวยีนอู่ ปลูก
สร้างข้ึนบนหนา้ผางามท่ีสวยสุดในบรรดา 36 หนา้ผาบนเขาบูต้ึ๊ง ตาํหนกัสร้างอิงแนบหนา้ผาทางทิศใต ้มี
ทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยงัตาํหนกัยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผูมี้ศรัทธาแรงกลา้จะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบน
หวัมงักร ซ่ึงเช่ือกนัวา่จะนาํพาผูห้าญกลา้ กา้วสู่สรวงสวรรคแ์ละนิพพาน เพราะจุดน้ีจะอยูต่รงกนัขา้มกบัตาํหนกั
ทองจินเต้ียนบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ท่ีอยูห่่างออกไปในแนวตรงท่ี 10 กิโลเมตรพอดี   ฝ่ังซา้ยมือมีตาํหนกัต่างๆให้
ขอพร เช่นตาํหนกัพอ่-แม่ องคเ์สวยีนอู่ และเทพเจา้ในลทัธิเต๋าองคต่์างๆ เช่นเทียนอ่ีเจินช้ินกง / เทพเจา้ฟ้า-ดิน / 
เทียนจ่ือวา่นเหนียน 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตําหนักจ่ือเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง  สถานท่ีทาํพิธีขอ
พร สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์แห่งท่ี  9 ของจีน เก่าแก่สุดใน ภูเขาอู่ตงัซาน สร้างโดยกษตัริย ์ซ่งฮุยจง ฮ่องเต ้สมยัซ่งเหนือ 
แต่ปัจจุบนัส่ิงก่อสร้างเป็นสมยัหมิงๆคนทัว่ไปเขา้ไดแ้ค่ตาํหนกั 2 จากทั้งหมด 4 ตาํหนกั เลียนแบบก่อสร้างจากกู้
กง ตาํหนกัท่ีสอง ไหวอ้งคเ์สวยีนอู่ หลงัองคเ์สวยีนอู่ เป็นภาพนิทานเร่ืองสอนเร่ืองความ กตญัํู รูปป้ันฝ่ังซา้ยมือ
คือ จางซานฟง ฝ่ังขวาคือ หล่ีตง้ปิง 1 ใน 8 เซียน  ส่วนตาํหนกัท่ีสามเป็นสถานท่ีไหวเ้ทพเจา้เสวยีนอู่ของ ฮ่องเต้  
วดัแห่งน้ีเป็นวดัท่ีอลงัการท่ีสุดในภูเขาแห่งน้ีและมีฮวงจุย้ดีท่ีสุด เป็นสถานท่ีทาํพิธีของลทัธิเต๋าในปัจจุบนัดว้ย   
จากนั้นนาํท่านชม ตําหนักยูซู่กง  ปัจจุบนัไดป้รับเป็นสถานบนัสอนมวยไทเ้ก๊ก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงช่ือเสียงของภูเขา
บูต้ึ้ง วชิามวยไทเ้ก๊กนอกจากจะเป็นวชิาป้องกนัตวัแลว้ยงัสามารถฝึกเพื่อรักษาสุขภาพไดด้ว้ย สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางลงจากภูเขาบูต้ึ้ง 



 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พกัที ่ WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  เซียงหยาง – เมอืงโบราณเซียงหยาง – โรงถ่ายภาพยนต์ถังเฉา (China Tang City) – อู่ฮ่ัน – 
ถนนคนเดินเจียงฮ่ัน      

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหาร เดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง  ตั้งอยูภ่าคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงคชุ์นชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจ๋ิว และเป็นเมือง
ทางยทุธศาสตร์ท่ีขงเบง้ยใุนยดึครองเป็นฐานท่ีมัน่จากซุนกวน กาํแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ดา้น 6 ประตู ตั้งอยู่
ท่ีริมแม่นํ้าฮัน่สุ่ยซ่ึงไหลผา่นประตูเหนือ ภาคใตมี้ภูเขาเจ้ียนซาน ฝ่ังตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกาํบงั ซ่ึงมีฉายา
วา่ เมือง “ฟูหยนิ” (คุนหมิง) ลือกนัวา่ สร้างโดยมารดาของพระเจา้ “จูล่ี” สมยัราชวงค ์“จ่ิน” ยคุจา้นกว๋อ  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านชม เมืองโบราณเซียงหยาง  มุมมองจากบนกาํแพงเมือง  ใน
สมยัราชวงศซ่์งใต้  เมืองเซียงหยางถือเป็นชยัภูมิสาํคญัต่อความอยูร่อดของราชวงศ์  เพราะลอ้มรอบดว้ยกาํแพง
เมืองป้อมปราการอนัแขง็แกร่ง อีกทั้งยงัมีคูเมืองท่ีกวา้งดัง่ทะเล แลว้ยงัเป็นเมืองหนา้ด่านทางนํ้าของซ่งใต้  เพราะ
หากกองทพัมองโกลขา้มแม่นํ้าฮัน่สุ่ยน้ีลงมาทางตอนใตไ้ด้  ก็จะเขา้สู่แม่นํ้าแยงซีและแผน่ดินจีนภาคกลางได้  
หากมองโกลตีเซียงหยางแตก  ราชวงศซ่์งใตก้็มิอาจอยูร่อดไดอี้กต่อไป  ชาวเมืองเซียงหยางยนัทพัมองโกลไดอ้ยู่
นานถึง  ๔ ปี หลงัเซียงหยางแตก  ๖ ปีต่อมา  ราชวงศซ่์งใตก้็ถึงกาลอวสาน  แผน่ดินจีนอนักวา้งไพศาล  ก็ตกอยู่
ภายใตก้ารปกครองของมองโกลและราชวงศห์ยวนในท่ีสุดนาํท่านชม สตูดิโอซิตีเ้ซียงหยาง หรือเมืองจําลอง
ราชวงศ์ถัง  ถือวา่เป็นเมืองจาํลองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ภายในเมืองจาํลองประกอบดว้ยบา้นเรือนและ
ส่ิงก่อสร้างสมยัราชวงศถ์งัไว ้นอกจากจะใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมแลว้ ปัจจุบันนีก้าํลงัใช้ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง 
Legend of the Demon Cat  ของผูก้าํกบัช่ือดงัเฉินข่ายเกอโดยใชเ้งินลงทุนกวา่ 1,300 ลา้นหยวนมี
กาํหนดการเขา้ฉายในปลายปี 2017 น้ีท่ีประเทศจีน  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอู่ฮัน่ อิสระชอ้ปป้ิงบน
ถนนคนเดินเจียงฮ่ัน  ท่ีซ่ึงรวมสินคา้ไวม้ากมาย ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย และสินคา้พื้นเมืองในราคา
ถูกใจ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
      พกัที ่ SHANGRI-LA WUHAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีห้่า  อู่ฮ่ัน – วดักยุหยวน – ทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินฉูฮ่ัน – กรุงเทพฯ     
เช้า รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านชม วดักุยหยวน  (Guiyuan Temple) วดัเก่าแก่ท่ีมี

ช่ือเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮัน่ สร้างข้ึนในราวปลายราชวงศห์มิงต่อเน่ืองถึงตน้ราชวงศชิ์ง ภายในมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิมขนาดใหญ่ท่ีชาวจีนนิยมไปกราบไหวเ้พื่อความเป็นสิริมงคล มีวหิารพระอรหนัต ์500 องคท่ี์ป้ันจากดิน
เหนียวเคลือบทอง ซ่ึงแต่ละองคมี์รูปร่างหนา้ตาและอากปักริยาท่ีไม่ซํ้ ากนัเป็นวดัท่ีโด่งดงัและศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ
เมืองอู่ฮัน่ ซ่ึงชาวจีนนิยมมาไหวพ้ระขอพรกบัพระอรหนัต ์500 รูป เพื่อใหเ้กิดโชคลาภ วาสนา การคา้
เจริญรุ่งเรือง การเส่ียงทาย ขอพรพระอรหนัต ์500 องค ์คือใหเ้ดินเขา้ไปในวหิารพระอรหนัต ์  จากนั้นนาํท่าน สู่ 
เขตทวิทศัน์ทะเลสาบตงหู  ตั้งอยู่ ทางตะวนัออกของเมืองอู่ฮัน่ในปี 1982 รัฐบาลไดจ้ดัใหท่ี้น่ีเป็น  จุดชมววิท่ี
สวยงามท่ีสุดของเมืองอู่ฮัน่มีพื้นท่ี 88 ตร.กม. และคิด  เป็นพื้นท่ี 1 ใน 4 ของเมือง ท่ีทะเลสาบตงหูท่านสามารถ
ชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซ่ึงจะเห็นไดถึ้ง ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ  ดอกไม ้อุณหภูมิและววิทิวทศัน์ เป็นตน้ ถา้



 

เปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลกตะวนัตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลก
ตะวนัออก 

 กลางวนั      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร  อิสระชอ้ปป้ิงบน ถนนคนเดิน ฉูฮ่ัน  ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้
หลากหลาย และสินคา้พื้นเมืองในราคาถูกใจ 

 คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮัน่ 
21.20 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD 573  
23.55 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ ** ทัวร์นีไ้ม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
**ราคาพเิศษ  

ไม่มรีาคาเด็ก** 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค., 29 ธ.ค. – 2 ม.ค., 30 ธ.ค.– 3 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 5,900.- 
 

 

กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้  
ก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือตัว๋เพื่อเดินทางใบใหม่ 

  

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่านํ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเด่ียว (เฉพาะหนงัสือเดินทางไทย) 
  ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

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

***ค่าทปิไกด์ หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
 



 

 

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้า
ผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลือ่นการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่ นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

เอกสารการยืน่วซ่ีากรุ๊ป 

1. สาํเนาหนา้พาสปอร์ตแบบชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบเดี่ยว@ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดนิทางทีม่อีายุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

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

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  

สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี ไม่มบีิดา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเพศที ่3 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตวัต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 



 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม์) 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ์ 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั  
         กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้   

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่   


