
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบกิฟ้ามรดกโลก ดนิแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจีย้” 
“เขาบู๊ตึง๊” ดนิแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    15-20 มถุินายน /13-18 กรกฎาคม / 17-22 สิงหาคม 2561 
     14-19 กันยายน 2561 

  12-17 ตุลาคม 2561   

วันแรก          (1)  กรุงเทพฯ – อู่ฮ่ัน  

16.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบิน
ไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

18.35 น.        ออกเดินทางสูเ่มืองอู่ฮัน่ โดยเที่ยวบินที่ CZ3058  



 

22.55 น. ถึงเมือง อู่ฮ่ัน เป็นเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการรวม
เมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกนั คือ อู่ชาง   ท่ีมีมา
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ ฮัน่      ฮัน่หยาง เมืองเก่า
อายกุวา่ 1,400 ปี และฮัน่โขว่ อดีตหมู่บ้าน
ธรรมดาๆ กลายเป็นท่ีตัง้มัน่ทางทหารในสมยั
ราชวงศ์ซง่ และ 1 ใน 4      เมืองการค้าสาํคญั
ของจีนในสมยัราชวงศ์หมิง     ยคุลา่อาณานิคมฮัน่โขว่ถกูทางการแบง่เป็นพืน้ท่ีสมัปทานของสมัปทาน
องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย และญ่ีปุ่ น ทําให้ตวัเมือง     ฮัน่โขว่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกท่ีสวยงามคล้ายเซี่ยงไฮ้  หลงั  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากร นําทา่นสูท่ี่พกั  
       พักอู่ฮ่ัน 武汉万科君澜酒店 - Wuhan Narada Grand Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สอง       (2)     เมืองอู่ฮ่ัน – เมืองจงิโจว – ศาลเจ้ากวนอู – เสินหนงเจีย้  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองจิงโจว โดยรถโค้ชปรับ
อากาศ  เป็นเมืองเลก็ๆอยูร่ะหวา่งเมืองอู่ฮัน่กบัเมืองอ๋ีชาง 
เมืองจิงโจวในสมยัสามก๊กเป็นเมืองหน้าดา่นช่ือวา่เมือง
เกงจ๋ิว ซึง่ครัง้หนึง่เมืองนีข้งเบ้งแนะนําให้เลา่ป่ียดึเมืองนี ้
เพราะเมืองเกงจ๋ิวเป็นเมืองท่ีมีชยัภมิูท่ีดีท่ีสดุ ต่อมากวนอู
พี่น้องร่วมสาบานของเลา่ป่ีได้มาเป็นเจ้าเมืองปกครอง
เมืองนี ้ จากนัน้นําทา่นเท่ียวชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตัง้อยูท่างตอนใต้ของเมืองนี ้ ท่ีน่ีเม่ือก่อน
เช่ือกนัวา่เป็นตําหนกัของกวนอยูใ่นสมยัท่ีกวนอูปกครองเมืองเกงจ๋ิว ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปัน้
ของกวนอูองค์สทีองขนาดใหญ่ท่ีมีทหารองครักษ์ยืนอยูซ้่าย-ขวา รวมทัง้มีรูปปัน้ของพี่น้องร่วมสาบาน
คือ เลา่ป่ี กวนอู เตียวหยุ ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูในเร่ืองการทําธุรกิจ เพราะเช่ือกนัวา่เทพ
เจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแหง่ความซือ่สตัย์ โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง  

เท่ียง    รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นสูเ่สินหนงเจีย้ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย มีความสงูเหนือระดบันํา้ทะเลเฉลีย่แล้ว
กวา่ 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจีย้เป็นยอดเขาสงูท่ีสดุ มีความสงูเหนือระดบันํา้ทะเล 3,105.4 
เมตร และเป็นยอดเขาสงูสดุในภาคกลางของจีนสิง่แวดล้อมและภมิูอากาศแบบพิเศษทําให้เสนิหนงเจีย้ก
ลายเป็นแถบถ่ินท่ีรวบรวมพืชพนัธ์ุชนิดตา่งๆ ทัง้แบบภาคใต้และภาคเหนือเข้าไว้ด้วย และมีสตัว์หลาย
ชนิดอาศยัอยู ่ ท่ีน่ีมีระบบภาวะนิเวศป่าไม้แบบกึ่งเขตร้อนท่ีอนรัุกษ์ไว้อยา่งดีในแผน่ดินใหญ่ท่ีอยูเ่ส้นแวง
กลางในซีกโลกเหนือ  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297437-d9801334-Reviews-Wuhan_Narada_Grand_Hotel-Wuhan_Hubei.html


 

พักเสินหนงเจีย้神農架阿爾卡迪亞森林酒店   Arcadia International Forest Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 

วันที่สาม     (3)         อุทยานเสินหนงเจีย้ – เสินหนงถัน – เสินหนงติ่ง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีเปิดของการท่องเท่ียว ในพืน้ท่ีทัง้หมดล้อมรอบ
ด้วยภูเขาท่ีสวยงามและเงียบสงบ พิพิธภณัฑ์ตัวอย่าง
ผีเสือ้ รูปปัน้ววัของ เสินหนง รูปปัน้ยืนสงู 21 เมตรและ 
กว้าง 35 เมตร หินห้าสเีป็น องค์ประกอบ หมายถึง ทอง
ไม้ นํา้ ไฟ และ ดิน   

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเท่ียวชมอุทยานเสินหนงติ่ง "เขตป่าเสนิหนง
เจีย้" อีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่มาเยือน ซึง่ตัง้อยู่
บริเวณชายขอบตะวนัตกของมณฑลหเูป่ย ท่ีน่ีเป็นเขต
ปกครองเพียงแหง่เดียวของประเทศจีนท่ีใช้ “เขตป่าไม้” 
มาตัง้ช่ือ   เสนิหนงเจีย้ เป็นสนัปันนํา้ของแม่นํา้แยงซี
เกียงและแม่นํา้ฮัน่สุย่ ภายในพืน้ท่ีมีขมุขา่ยแม่นํา้สีส่าย 
คือ แม่นํา้เซียงซ ี แม่นํา้เหยียนตู้  แม่นํา้หนานเหอ และ
แม่นํา้ตูเ่หอ เน่ืองจากบริเวณนีอ้ยูใ่นเขตมรสมุกึ่งร้อนทิศ
เหนือแถบเส้นละติจูดกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝน
ตกชุก      เม่ือความสงูจากระดบันํา้ทะเลเพิ่มขึน้ทกุๆ 
100 เมตร ฤดกูาลจะตา่งกนั 3-4 วนั สภาวะแตกตา่งกนั
แบบ “เชิงเขาร้อนดัง่ฤดรู้อน ยอดเขาสดช่ืนดัง่ฤดใูบไม้
ผล ิตีนเขาสบายดัง่ ฤดใูบไม้ร่วง ยอดดอยเป็นนํา้แข็ง สแีดง-ส้ม-เหลอืง-เขียวดไูม่เบื่อ แตไ่มอ่าจจําแนก
วา่เป็นฤดใูบไม้ผลฤิดรู้อน ฤดใูบไม้ร่วงหรือฤดหูนาว” เป็นคําพรรณนาความผิดแผกของภมิูอากาศท่ีเสนิ
หนงเจีย้  จากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่มีความร้อนชืน้สลบักบัความกดอากาศสงูของแผน่ดินใหญ่
ท่ีแห้งและหนาวเย็น ประกอบกบัมี การปรับพลงัความร้อนและปริมาณฝนของป่าดงดิบบนภเูขาสงูจึง
ทําให้ท่ีน่ีมีสภาพภมิูอากาศท่ีเย็นสบาย ฤดูร้อนไม่ร้อนจดั ฤดหูนาวก็ไม่หนาวจดัจนเกินไป ขณะท่ีเมือง
ตา่งๆทางตอนใต้เป็นฤดรู้อนและมีอุณหภมิูสงูท่ีเสนิหนงเจีย้แหง่นีก้ลบัเป็นดินแดนท่ีเย็นสบาย 
สภาพแวดล้อมทางภมิูศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะและสภาพภมิูอากาศสามมิติทําให้เสนิหนงเจีย้กลาย
เป็นแถบผลดัเปลีย่นของพืชพนัธ์ุภาคเหนือภาคใต้ของจีนและเป็นบริเวณท่ีสตัว์นานาชนิดมาขยายพนัธ์ุ
และดํารงชีวิตปะปนอยูด้่วยกนั  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA


 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักเสินหนงเจีย้神農架阿爾卡迪亞森林酒店   Arcadia International Forest Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

  ** คืนนีก้รุณา เตรียมเสือ้ผ้า 1ชุด ของใช้จ าเป็น ยารักษาโรค ใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับค้างบนเขาบู๊ตึ๊ง 1 คืน 

วันที่ ส่ี         (4)    เสินหนงเจีย้ – เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน – เนินเขาไท่จพีอ – ต าหนักยอดเขาทอง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินสู ่เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซนั ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) ในภาษาจีนกลาง มีอีกช่ือ
วา่ ไทเ่หอซนั ซึง่เป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม และยงัได้รับ
รางวลัมรดกโลกทางวฒันธรรม และธรรมชาติ ในปี 
ค.ศ.1997 มีความยาว 400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาท่ีมี
ความสาํคญัของลทัธิเตา๋ ท่ีเลา่สบืมาวา่ ปรมาจารย์เจิน
อู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู ่ ท่ีศาสนาเตา๋เคารพนบัถือ ได้
บําเพ็ญตบะบนยอดเขาแหง่นี ้ รู้สกึติดอกติดใจกบั
เทือกเขา ท่ีเสมือนเป็นแดนสขุาวดี ได้ใช้วิชาทัง้บุน๋และ
บู้ตอ่กรกบัภิกษุหลายรูปของฝ่ายพทุธ จนได้รับชยัชนะ
สามารถยดึเขาแหง่นีเ้ป็น ท่ีพํานกัสบืมา... เขาบู้ตึง๊ได้  
กลายมาเป็นแหลง่ฝึกวิชา และเข้าฌานของนกัพรต
ลทัธิเตา๋ หลายสาํนกัมาหลายยคุสมยั และยงัเป็นท่ี
กําเนิดสดุยอดวิชากงัฟูท่ีโดง่ดงั ตามท่ีเราเคยคุ้นหคูุ้นตาในนิยายกําลงัภายในด้วย เขตโบราณสถานบน
เขาบู้ตึง๊ มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 321 ตร.กม. ประกอบด้วย สว่นท่ีเป็นหมู่ตกึโบราณ ซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม และสว่นท่ีเป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํา้ บอ่นํา้พรุ้อน ถํา้ หน้าผาและยอดเขา รวม
กวา่ร้อยแหง่ บนเขาบู้ตึง๊ มีสถาปัตยกรรมนบัตัง้แตส่มยัถงั ซง่ หยวน หมิง และชิง โดยสว่นใหญ่ เป็น
อารามหรือวิหารท่ีมีความสาํคญัในศาสนาเตา๋ซึง่โบราณสถาน ท่ีหลงเหลอืมาจนทกุวนันี ้สว่นใหญ่ เป็น
สถาปัตยกรรมสมยั ราชวงศ์หมิง ท่ีเป็นเช่นนีส้บืเน่ืองมาจาก กษัตริย์เฉิงจู่จูตี ้ (หยง่เลอ่) ทรงเคารพ
เลือ่มใสในศาสนาเตา๋อยา่งแรงกล้า ในรัชสมยัของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสนสถานของศาสนา
เตา๋ขึน้มากมายนัน่เอง   

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นนัง่กระเช้าขึน้สู่จดุไฮไลท์ของเขาบู๊ตึง้ 
ตัง้อยูบ่นยอดเทียนจู ยอดท่ีสงูท่ีสดุถึง 1,612 เมตร ซึง่
เป็นท่ีตัง้ของ ต าหนักยอดเขาทอง หรือวัดวหิารทอง 
ซึง่เป็นตําหนกัท่ีเช่ือกนัวา่จะนําแตโ่ชคลาภมาให้ เป็น
ท่ีตัง้ของพระรูปสาํริดของจกัรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยก
ยอ่งเป็นหนึง่ในเทพเจ้าทางลทัธิเตา๋ ท่ีมาของวิหารทองเพราะ อาคารภายในวดับุด้วยแผน่ทอง นําทา่น

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA


 

เดินทางสู ่ เนินเขาไท่จีพอ หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ ฟู่ เจินกวน ตัง้อยูบ่นยอดเขาสงิโต เป็นสิง่ปลกู
สร้างโบราณท่ีมีช่ือเสยีงจนได้รับการขยายนามวา่เป็นหอแหง่มายาเร่ิมสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง 
กษัตริย์หยง่เลอ่ปีท่ี 10 (ปี 1412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึน้ และในสมยัราชวงศ์แมนจู กษตัริย์คงั
ซี ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครัง้ ในปัจจุบนัได้อนรัุกษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิง่ปลกูสร้างขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่
บนเขาบู๊ตึง้ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักในอุทยาน武当山琼台宾馆 Wudangshan Qiongtai Hotel บนเขาระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ห้า          (5) วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง) – วังหนานเหยียน–  เมืองอู่ฮ่ัน – ช้อปป้ิงถนนฉู่เหอฮ่านเจีย 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  หลงัอาหาร นําทา่นชม วังจี่อเซียวกง  หรือ วงัเมฆสมี่วง 

เป็นวงัท่ีได้รับการบูรณะไว้เป็นอยา่งดีและสมบูรณ์แบบ
ท่ีสดุ เท่ียวชม วังหนานเหยียน  ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเชิง
เขา เป็นวงัท่ีเหมือนตัง้ไว้อยูท่ี่หน้าผาเป็นสถานท่ีเก่าแก่
และมีช่ือเสีย่งของบู๊ตึง้ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่เมืองอู่ฮ่ัน โดยรถโค้ช
ปรับอากาศ เป็นเมืองเอกของมณฑลหเูป่ย มณฑลท่ีตัง้อยู่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกบั    มณฑล
เหอหนาน และมณฑลอนัฮุย ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑล
เจียงซี ทิศใต้ติดกบัมณฑลหหูนานมหานครฉงช่ิง  

ค่ํา    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
นํา ทา่นสูแ่หลง่ ช้อปป้ิงถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River 
and Han Street) ขาช้อปตวัจริงต้องไม่พลาดแหลง่ช้อป
ปิง้สาํคญั 2 แหง่นีข้องอู่ฮัน่ เพราะท่ีน่ีมีทัง้แบรนด์เนมสดุ
หรูให้ได้เลอืกช้อปกนัอยา่งสะใจ หรือใครจะช้อปราคา
เบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสนิค้าพืน้เมืองให้เลอืกสรร รวมถึง
อาหารรสชาติอู่ฮัน่แท้ๆ ท่ีรอให้เราไปเลอืกชิมอีกตา่งหาก 
เหมาะกบัการเปลีย่นบรรยากาศหลงัจากไปทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเต็มอ่ิม     

พักที่อู่ฮ่ัน  武汉马哥孛罗酒店  Marco Polo Wuhan Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 
 
 

วันที่หก       (6)       วัดกุ้ยหยวน – ฮ่ันโข่วเจียงทาน  – เขตทวิทัศน์ทะเลสาบตงหู –  อู่ฮ๋ัน – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสู ่ วัดกุ้ยหยวน อายรุาว 300 ปี เป็นวดัพทุธ
จากสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 16 โดยเป็นเพียงวดัไม่ก่ีแหง่ท่ีไม่ได้
ถกูทําลายไปในสมยัการปฏิวติัวฒันธรรมยงัมิได้มีการบูรณะ
ซอ่มแซม นําทา่นมนสัการพระอรหนัต์ 500 องค์ ท่ีปัน้จากดิน
เหนียวฉาบด้วยสทีองเดินไปด้านหลงัติดริมฝ่ังแม่นํา้ของวดัให้
ทา่นนมสัการพระโพธิสตัย์กวนอิม นําทา่นชม ฮ่ันโข่วเจียง 
ทานหรือท่ีเรียกกนัวา่หาดริมแม่นํา้  ตัง้อยูใ่นเมืองอู่ฮัน้ทาง
ตอนเหนือของแม่นํา้แยงซีเกียงเป็นหาดริมแม่นํา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในเอเชีย  มีพืน้ท่ี 1.6 ล้านตารางเมตร   อยูใ่กล้กบัถนนคน
เดินเจียงฮัน่ และอยูต่รงข้ามกบัหอนกกระเรียนเหลอืง  ท่ีน่ี
เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวฒันธรรมขนาดใหญ่แหง่
หนึง่ท่ีให้ความบนัเทิง เป็นสถานท่ีผกัผอ่นและท่องเท่ียว หาด
ริมแม่นํา้แหง่นีน้บัเป็นจุดศนูย์กลางจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามของเมืองอู่ฮัน่ ในแตล่ะปีมีนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวจีน
และชาวตา่งชาตินบัล้านคนหลงัไหลกนัมาชมทศันียภาพของ
เมืองอู่ฮัน่ จากนัน้นําทา่นสู ่ เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงห ู ตัง้อยูท่างตะวนัออกของเมืองอู่ฮัน่ในปี 1982 
รัฐบาลได้จดัให้ท่ีน่ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสดุของเมืองอูฮ่ัน่มีพืน้ท่ี 88 ตร.กม. และคิดเป็นพืน้ท่ี 1 ใน 4 
ของเมือง ท่ีทะเลสาบตงหทูา่นสามารถชมได้ทัง้ 4 ฤด ู ซึง่จะเห็นได้ถึง  ความแตกตา่งทัง้ทางธรรมชาติ 
ดอกไม้ อุณหภมิูและวิวทิวทศัน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหเูหมือนสสีนัแบบโลกตะวนัตก ตงหก็ู
เปรียบเหมือนความเรียบงา่ยนุม่นวลแหง่โลกตะวนัออก  

    ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
14.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี CZ3057   
17.30 น.    ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 



 

ก าหนดเดนิทาง    ไม่เข้าร้านช้อป 
 อัตราค่าบริการ  
จ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 32,800  บาท  6,800  บาท 

หมายเหต.ุ..สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้ ชิน้ละ 23 กิโล  หาก เกิน 
สายการบินเรียกเก็บ ชิน้ละ 450 หยวน 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่( VISA GROUP)                     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
  คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                             
   คา่นํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียว
เทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


