เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจีย้ ”
“เขาบู๊ตงึ๊ ” ดินแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้ าเสวียนอู่

 พิเศษ นัง่ รถไฟความเร็วสูง สะดวกไม่แพ้ชินกังเซน
 เบิกฟ้ามรดกโลก ดินแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจี้ย”
 ชมเสินหนงถัน และแท่นบูชาเสินหนงถัน เทพเจ้าแห่งกสิกร
 นมัสการเขาอตู่ งั ซาน หรือ เขาบูต๊ ึ๊ง
 ชมเมืองอฮู่ นั่ นครเอกมณฑลหเู ป่ย ถนนคนเดินเจียงฮัน่
 เที่ยวครบท ุกไฮไลท์ ไม่เข้าร้านช้อปป้ ิ ง
กาหนดการเดินทาง

7 – 12 มีนาคม 2563

21-26 มีนาคม 2563
วันแรก
16.00 น.

(1)

กรุงเทพฯ – อู่ฮ่ นั

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4
(เคาเตอร์ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้ าเธิ ร์นแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน

18.35 น.
22.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอู่ฮ่ นั โดยเที่ยวบินที่ CZ3058
ถึง เมืองอู่ฮ่ นั เป็ นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3
เมืองเข้ าด้ วยกัน คือ อู่ชาง ที่มีมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ ฮั่น
ฮั่น หยาง เมื อ งเก่ าอายุก ว่า 1,400 ปี และฮั่น โข่ว อดี ต
หมู่บ้ า นธรรมดาๆ กลายเป็ นที่ ตัง้ มั่น ทางทหารในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง และ 1 ใน 4 เมืองการค้ าสาคัญของจีนใน
สมัยราชวงศ์หมิง ยุคล่าอาณานิคมฮั่นโข่วถูกทางการแบ่งเป็ นพื ้นที่สมั ปทานของสัมปทานอังกฤษ
ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย และญี่ ปุ่น ท าให้ ตัวเมื อ งฮั่นโข่ว เต็มไปด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่
สวยงามคล้ ายเซี่ยงไฮ้ หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากร นาท่านสูท่ ี่พกั
พักที่อ่ ฮู ่ นั 武汉万科君澜酒店(武汉市) Wuhan Narada Grand Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) อู่ฮ่ นั – เมืองอี๋ชาง (รถไฟความเร็วสูง) - อุทยานเสินหนงเจีย้

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ชั่วโมง) ซึง่ ถือเป็ นรถไฟชิน
คันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
เดินทางสู่เมืองอี๋ชาง ขบวนรถไฟที่ ……..
กระเป๋ าสัมภาระ จะอยูใ่ นรถบัสตามไปที่อี๋ชาง
ถึง เมืองอี๋ชาง นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานเสินหนงเจีย้ ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย มีความสูง
เหนือระดับน ้าทะเลเฉลี่ยแล้ วกว่า 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจี ้ยเป็ นยอดเขาสูงที่สดุ มีความสูง
เหนือระดับนา้ ทะเล 3,105.4 เมตร มี พื ้นที่ทงหมด
ั้
70467 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 100*100เมตร) และ
เป็ นยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีน เป็ นพื ้นที่รอยต่อของยอดเขาสูงตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน กับ แนว
เนินเขาตอนกลาง กินพื ้นที่สว่ นมากอยู่ในเขาต้ าปา （大巴山）คุณภาพดินยังคงเป็ นดินอุดมสมบรู ณ์
เหมือนยุคไดโนเสาร์ สภาพอากาศจะเหมือนเขตโซนร้ อนทางตอนเหนือของเอเชีย ถึง ตอนกลาง สถานที่
นีจ้ ะอุด มไปด้ วยสิ่งมี ชี วิ ต แรกก าเนิ ด (พวกสัต ว์ เซลเดี ย ว หรื อ พวกสิ่ง มี ชีวิ ตสมัย ดึกด าบรรพ์ ) อยู่
มากมาย เป็ นจุดวิจยั พรรณสัตว์ และพรรณพืชนานาพันธุ์ เป็ นจุดรวม พรรณพืช และพรรณสัตว์กว่าครึ่ ง
ประเทศของจีน และ ยังรวมไปถึงประเทศในเขตร้ อน เขตอบอุ่น และ เขตเย็นของเอเชียอีกด้ วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่เสินหนงเจีย้ 阿爾卡迪亞森林酒店 Arcadia Forest Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

……..
……..

ค่า

วันที่สาม (3) เสินหนงเจีย้ - อุทยานเสินหนงติ่ง – เสินหนงถัน – กวงเหมินซาน
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเที่ยวชม อุทยานเสิ นหนงติ่ง “เขตป่ าเสินหนง
เจี ้ย” อีกหนึง่ สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่นา่ มาเยือน ตังอยู
้ บ่ ริ เวณ
ชายขอบตะวันตกของมณฑลหูเป่ ย ที่นี่เป็ นเขตปกครอง
เพี ย งแห่งเดี ย วของประเทศจี น ที่ ใช้ “เขตป่ าไม้ ” มาตัง้
ชื่อ เสินหนงเจี ้ย เป็ นสันปั นน ้าของแม่น ้าแยงซีเกียงและ
แม่น ้าฮั่นสุย่ ภายในพื ้นที่มีขุมข่ายแม่น ้า 4 สาย คือ แม่
น ้าเซียงซี แม่น ้าเหยียนตู้ แม่นา้ หนานเหอ และแม่น ้าตู่
เหอ เนื่องจากบริ เวณนีอ้ ยู่ในเขตมรสุมกึ่งร้ อ นทิ ศเหนือ
แถบเส้ น ละติ จู ด กลาง อากาศเย็ น สบายและมี ฝ นตก
ชุก เมื่อความสูงจากระดับน ้าทะเลเพิ่มขึ ้นทุก ๆ 100
เมตร ฤดูกาลจะต่างกัน 3-4 วัน สภาวะแตกต่างกันแบบ
“เชิงเขาร้ อนดัง่ ฤดูร้อน ยอดเขาสดชื่นดัง่ ฤดูใบไม้ ผลิ ตีน
เขาสบายดัง่ ฤดูใบไม้ ร่วง ยอดดอยเป็ นน ้าแข็ง สีแดง-ส้ ม-เหลือง-เขียวดูไม่นา่ เบื่อ แต่ไม่อาจจาแนกว่า
เป็ นฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ ร่วงหรื อฤดูหนาว” เป็ นคาพรรณนาความผิดแผกของภูมิอากาศที่เสิน
หนงเจี ้ย จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ มีความร้ อนชื ้นสลับกับความกดอากาศสูงของแผ่นดินใหญ่
ที่แห้ งและหนาวเย็น ประกอบกับมี การปรับพลังความร้ อนและปริ มาณฝนของป่ าดงดิบบนภูเขาสูงจึง
ทาให้ ที่นี่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัด จนเกินไป ขณะที่เมือง
ต่ า ง ๆ ทางตอนใต้ เป็ นฤดู ร้ อนและมี อุ ณ หภู มิ สู ง ที่ เ สิ น หนงเจี ย้ แห่ ง นี ก้ ลับ เป็ นดิ น แดนที่ เย็ น
สบาย สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะและสภาพภูมิอากาศสามมิติทาให้ เสินหน
งเจี ้ยกลายเป็ นแถบผลัดเปลีย่ นของพืชพันธุ์ภาคเหนือภาคใต้ ของจีนและเป็ นบริ เวณที่สตั ว์นานาชนิดมา
ขยายพันธุ์และดารงชีวิตปะปนอยู่ด้วยกัน เสินหนงเจี ้ยมีพืชพันธุ์พฤกษชาติต่างๆกว่า 3,700 ชนิด โดย
มี 40 ชนิดเป็ นพืชสงวนแห่งชาติและยังมีสตั ว์ตา่ งๆ มากกว่า 1,050 ชนิด โดยมี 70 ชนิด
เป็ นสัตว์สงวนแห่งชาติ ซึง่ เกือบจะครอบคลุมพันธุ์พืชและพันธุ์สตั ว์ทงหมดตั
ั้
งแต่
้ ทางตอนเหนือเริ่ มจาก
แม่น ้าโม่เหอในมณฑลเฮยหลงเจียงเหนือสุดของจีนไปถึงแคว้ นสิบสองปั นนาทางตอนใต้ และเทือกเขา
หิม าลัย ทางตะวัน ตก ระบบนิ เวศน์ ป่ าดิ บ เขตกึ่ ง
ร้ อนของเสิ่น หนงเจี ย้ ซึ่ง รั ก ษาไว้ อ ย่างสมบู รณ์ แห่ ง
เดี ย วในเขตละติ จู ด กลางของโลกปั จจุ บั น เป็ น
ทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ย วระดับ โลกที่ ผูก ขาดความมี
เอกลัก ษณ์ ไว้ ม ากที่ สุด ประเภทของสัต ว์ แ ละพัน ธุ์
พฤกษชาติ มี ค วามหลากหลายเก่ า แก่ และหา
ยาก วัฒนธรรมภูเขาสูงของดินแดนตอนในอันมีเอกลักษณ์ และคงความดังเดิ
้ มไว้ ประกอบกันขึ ้นเป็ น
ภาพธรรมชาติอนั วิจิตรงดงามหลากสีสนั ทาให้ เสิน่ หนงเจี ้ยได้ รับการยกย่อง ขนานนามต่างๆ นาๆ เช่น
“ไข่มุกสีเขียว” “สวนพฤกษาและสัตว์ ที่กาเนิด ขึ ้นเองตามธรรมชาติ ” “แหล่งลี ้ภัย แห่ งชี วภาพ” “คลัง

พันธุกรรมของพืชและสัตว์ ” “พิพิธภัณ ฑ์ ทางธรรมชาติ ” “อาณาจักรแห่งความร่ มรื่ น” ทังนี
้ ้ทังนั
้ นเสิ
้ ่น
หนงเจี ้ยกาลังดึงดูดสายตาของชาวโลกด้ วยธรรมชาติและระบบนิเวศน์แบบดังเดิ
้ มและสมบูรณ์
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่เปิ ดของการท่องเที่ยว ในพื ้นที่ทงหมด
ั้
ล้ อมรอบด้ วยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑ์ตวั อย่างผีเสื ้อ รูปปั น้ วัวของ เสินหนง รูปปั น้ ยืน
สู ง 2 1 เม ต รแ ล ะ ก ว้ า ง 35 เม ต ร หิ น ห้ า สี เ ป็ น
องค์ประกอบ หมายถึง ทองไม้ น ้า ไฟ และ ดิน จากนัน้
นาท่านสู่ กวงเหมินซาน ตัง้ อยู่ในอุทยานเสินหนงเจี ย้
เป็ นจุ ด ชมวิ ว ทางระบบนิ เวศ อยู่ ใ นความอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติและทางธรณีวิทยาแห่งชาติ ส่วนหนึ่งที่สาคัญ
ของการ ท่องเที่ยว แม่น ้าที่ไหลผ่าน ตลอดทังปี
้ และภูมิ
ทัศน์ธรรมชาติอื่น ๆ ทาให้ พื ้นที่แห่งนี ้สวยงามมากมาย
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่เสินหนงเจีย้ 神農架阿爾卡迪亞森林酒店 Arcadia Forest Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
ค่าคืนนีก้ รุณา เตรียมเสือ้ ผ้ า 1ชุด ของใช้ จาเป็ น ยารักษาโรค ใส่ กระเป๋าใบเล็ก สาหรับค้ างบนเขาบู๊ตงึ๊ 1 คืน
วันที่ส่ ี

(4) เสินหนงเจีย้ - เขาบู๊ตงึ๊ หรือ อู่ตังซัน – ตาหนักยอดเขาทอง-เนินเขาไท่ จึพอ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินสู่ เขาบู๊ตึ๊ง หรือ อู่ตังซัน ในภาษาจีนกลาง มีอีกชื่อว่ า ไท่ เหอซัน ซึง่ เป็ นธรรมชาติที่
สวยงาม และยังได้ รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 400
กิโลเมตร เป็ นเทือกเขาที่มีความสาคัญของลัทธิเต๋า ที่
เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรื อเทพเจ้ าเสวียนอู่ ที่
ศาสนาเต๋าเคารพนับถือ ได้ บาเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่ง
นี ้ รู้สกึ ติดอกติดใจกับเทือกเขา ที่เสมือนเป็ นแดนสุขาวดี
ได้ ใช้ วิชาทังบุ
้ น๋ และบู้ตอ่ กรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ าย
พุทธ จนได้ รับชัยชนะสามารถยึดเขาแห่งนี ้เป็ น ที่พานัก
สืบมา... เขาบู้ตงึ๊ ได้ กลายมาเป็ นแหล่งฝึ กวิชา และ
เข้ าฌานของนักพรตลัทธิเต๋า หลายสานักมาหลายยุค
สมัย
และยังเป็ นที่กาเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง
ตามที่เราเคยคุ้นหูค้ นุ ตาในนิยายกาลังภายในด้ วย เขต
โบราณสถานบนเขาบู้ตงึ๊ มีพื ้นที่รวมทังสิ
้ ้น 321 ตร.กม.
ประกอบด้ วย ส่วนที่เป็ นหมู่ตกึ โบราณ ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

เที่ยง

ค่า

และส่วนที่เป็ นทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระน ้า บ่อน ้าพุร้อน ถ ้า หน้ าผาและยอดเขา รวมกว่าร้ อยแห่ง
บนเขาบู้ตงึ๊ มีสถาปั ตยกรรมนับตังแต่
้ สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็ นอารามหรือวิหาร
ที่มีความสาคัญในศาสนาเต๋าซึง่ โบราณสถาน ที่หลงเหลือมาจนทุกวันนี ้ ส่วนใหญ่ เป็ นสถาปั ตยกรรม
สมัย ราชวงศ์หมิง ที่เป็ นเช่นนี ้สืบเนื่องมาจาก กษัตริ ย์เฉิงจู่จูตี ้ (หย่งเล่อ) ทรงเคารพเลือ่ มใสในศาสนา
เต๋าอย่างแรงกล้ า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้ มีการสร้ างศาสนสถานของศาสนาเต๋าขึ ้นมากมาย
นัน่ เอง
 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั น้ น าท่ า นนั่ ง กระเช้ าขึ น้ สู่ จุ ด ไฮไลท์ ของ
เขาบู๊ ตึ ง้ ตัง้ อยู่ บ นยอดเที ย นจู ยอดที่ สู ง ที่ สุด ถึ ง
1,612 เมตร ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของ ตาหนั กยอดเขาทอง
หรื อวัดวิหารทอง ซึ่งเป็ นตาหนักที่เชื่ อ กันว่าจะนา
แต่ โ ชคลาภมาให้ เป็ นที่ ตั ง้ ของพระรู ป ส าริ ด ของ
จักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้ รับการยกย่องเป็ นหนึ่งในเทพเจ้ า
ทางลัทธิ เต๋า ที่มาของวิหารทองเพราะ อาคารภายใน
วัดบุด้วยแผ่นทอง นาท่านเดินทางสู่ เนิ นเขาไท่ จีพ อ หรื อมีชื่อ เรี ยกอี กอย่างว่า ฟู่ เจินกวน ตังอยู
้ ่บน
ยอดเขาสิงโต เป็ นสิ่งปลูกสร้ างโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้ รับการขยายนามว่าเป็ นหอแห่งมายาเริ่ มสร้ าง
ขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กษัตริ ย์หย่งเล่อปี ที่ 10 (ปี 1412 ) ได้ มีพระราชโองการให้ สร้ างขึ ้น และในสมัย
ราชวงศ์แมนจู กษัตริ ย์คงั ซี ได้ บูรณะใหม่ถึง 3 ครัง้ ในปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ให้ คงสภาพเดิมไว้ เป็ นสิง่ ปลูก
สร้ างขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเขาบู๊ตึ ้ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักในอุทยานบู๊ตึ๊ง 武当山琼台宾馆 Wudangshan Qiongtai Hotel บนเขา

วันที่ห้า

(5) วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง) – วังหนานเหยียน - เมืองอู่ฮ่ นั

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านชม วังจี่อเซียวกง หรื อ วังเมฆสีม่วง เป็ นวังที่
ได้ รับการบูรณะไว้ เป็ นอย่างดีและสมบูรณ์แบบที่สดุ เที่ยว
ชม วังหนานเหยียน
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเชิงเขา เป็ นวังที่
เหมือนตังไว้
้ อยูท่ ี่หน้ าผาเป็ นสถานที่เก่าแก่และมีชื่อเสีย่ ง
ของบู๊ตึ ้ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาน าท่านเดิ นทางสู่ เมือ งอู่ ฮ่ ัน โดยรถโค้ ช
ปรับอากาศ เป็ นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ ย มณฑลที่ตงอยู
ั้ ่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกับ มณฑล

เที่ยง

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เหอหนาน และมณฑลอันฮุย ทิศตะวันออกติดกับมณฑลเจียงซี ทิศใต้ ติดกับมณฑลหูหนานมหานครฉง
ชิ่ง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่อ่ ฮู ่ นั 武汉葛洲坝美爵酒店 Grand Mercure Wuhan Qiaokou ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
(6) วัดกุ้ยหยวน– ถนนเจียงฮั่น – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ วัดกุ้ยหยวน อายุราว 300 ปี เป็ นวัดพุทธจาก
สมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 16 โดยเป็ นเพียงวัดไม่กี่แห่งที่ไม่ได้ ถกู
ทาลายไปในสมัยการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมยังมิได้ มีการบูรณะ
ซ่อมแซม นาท่านมนัสการพระอรหันต์ 500 องค์ ที่ปัน้ จากดิน
เหนียวฉาบด้ วยสีทองเดินไปด้ านหลังติดริ มฝั่ งแม่น ้าของวัดให้
ท่านนมัสการพระโพธิสตั ย์กวนอิม
นาท่านสู่ ถนนเจียงฮั่น ถนนคนเดินให้ คณ
ุ เดินเล่นจับจ่ายซื ้อ
ของอยูม่ ากมาย แต่ถนนคนเดินสายใหม่ลา่ สุดเส้ นนี ้เหมาะที่สดุ
หากคุณต้ องการเดินเล่นแบบสบายๆ หลีกหนีความวุน่ วายจ า
กโลกภายนอก เพราะสองข้ างทางของถนนคนเดินสไตล์ยุโรป
ตลอดระยะทาง 1.5 ก.ม.เส้ นนี ้ เต็มไปด้ วยสินค้ าชันน
้ าแบรนด์
ดังๆจากต่างประเทศ
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
14.35 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ CZ3057
17.30 น. ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ 

อัตราค่ าบริการ ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาล
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2ท่ าน
35,800.-บาท
6,800.-บาท
หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ ท้องเครื่อง ทัง้ ไปและกลับ ได้ เพียงท่ านละ 1 ชิน้ ชิน้ ละ 23 กิโล หาก เกิน
สายการบินเรียกเก็บ ชิน้ ละ 450 หยวน
อัตรานีร้ วม  ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ า1ใบไม่เกิน 23 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ( VISA GROUP)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทังทริ
้ ป 200หยวน/ท่าน
 ค่าน ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิ ให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จ านวนผู้เดิน ทางขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ย วบิ น , ราคา และรายการอาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ อ งบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตั วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อ ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อ นทุกครั ง้ มิ ฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่า ย / บริ ษัทได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรั บผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้ าและออก
เมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

