
 

 
 
 
 
 

เยอืนแดนประวตัิศาสตร์สามก๊ก ชมใบไม้เปลี�ยนสี ต้นแปะก๊วยสีทอง 
ขึ#นอทึยานเขาบู๊ตึ%ง ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั�นเฉิง 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง    เดือนพฤศจกิายน 
    7 – 12 พฤศจกิายน 2562 

9 – 14 พฤศจกิายน 2562 

 วันแรก               (1)  กรุงเทพฯ – เมืองอู่ฮั'น   

10.00 น. �พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบนิ 
ไชน่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 ประต ู9-10) 

12.25 น.        �ออกเดนิทางสูเ่มืองอูฮ่ั�น โดยเที'ยวบินที' CZ8344   
16.40 น. ถึงเมือง อู่ฮั�น เป็นเมืองใหมที่�เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 เมืองเข้าด้วยกนั คือ อู่ชาง   ที�มีมาตั �งแตส่มยั

ราชวงศ์ ฮั�น      ฮั�นหยาง เมืองเก่าอายกุว่า 1,400 ปี และฮั�นโข่ว อดีตหมู่บ้านธรรมดาๆ กลายเป็นที�ตั �ง



 

มั�นทางทหารในสมยัราชวงศ์ซ่ง และ 1 ใน 4      เมืองการค้าสําคญัของจีนในสมยัราชวงศ์หมิง      ยคุ
ล่าอาณานิคมฮั�นโข่วถูกทางการแบง่เป็นพื �นที�สมัปทานของสมัปทานองักฤษ ฝรั�งเศส เยอรมนั รัสเซีย 
และญี�ปุ่ น ทําให้ตวัเมือง     ฮั�นโข่ว เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที�สวยงามคล้ายเซี�ยงไฮ้  
หลงั  ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากร นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร  
พัก เมืองอู่ฮั'น  武汉万科君澜酒店(Wuhan Narada Grand Hotel)   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที'สอง         (2)    อู่ฮั'น – เมืองสุยโจว – หุบเขาแปะก๊วย – เมืองเจ่าหยาง 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พัก 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่เมืองสุยโจว เพื�อชม หุบเขาแปะก๊วย  มณฑลหเูป่ย ตั �งอยู่ตอนกลาง ของ
ประเทศ มีอาณาเขตอยู่ในพื �นที�ของแม่นํ �า 2 สาย
คือ แม่นํ �าฉางเจียง (แยงซีเกียง) และฮั�นเจียงเนื�องจาก
อยู่ ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิงทางตอนกลางของ
แม่นํ �า ฉางเจียง จึงได้ชื�อว่า ‘หูเป่ย’ ซึ�งแปลว่า เหนือ
ทะเลสาบ มีเมืองหลวงชื�อ อู่ฮั�น มีเนื �อที� 185,900 ตร.
ก.ม. มีประชากร 60,160,000 คน ความหนาแน่น 324/
ตร. ก.ม. จีดีพี 631.0 พันล้านเหรินหมินปี� จีดีพีต่อ
ประชากร 10,500 เหรินหมินปี�  

เที'ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
นําท่านเที�ยวไปยัง หุบเขาแปะก๊วย  (GINGKO 
VALLEY) สถานที�ท่องเที�ยวธรรมชาติที�มีชื�อเสียงของ  
สยุโจว ชมความงดงามยามฤดใูบไม้เปลี�ยนสี ณ หุบ
เขาแปะก๊วย  ซึ�งมีจํานวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น 
แต่ที�น่าอัศจรรย์ใจ ต้นเก่าแก่โบราณที� มีอายุเกิน 
1000 ปีมีประมาณ 308 ต้น, อายปุระมาณ 100 ปี 

ประมาณ 17,000 ต้น ที�ได้รับดแูลรักษาเป็นอย่างดี 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ต้นธันวาคม ของทุกๆปี 
ถือเป็นช่วงบรรยากาศที�ดีที�สุดในการชมการเปลี�ยนสี
และผลดัใบของต้นแปะก๊วย  ใบไม้สีสนัเขียวสดของ
ใบค่อยๆเปลี�ยนเป็นส้มอ่อน และเหลืองอร่ามทั �งต้น
กระจดักระจายไปทั�วทั �งหุบเขาจวบจนผลดัใบทิ �งร่วง
หล่นสู่พื �นดิน ทําให้ทั�วทั �งหุบเขากลายเป็นแผ่นดินสี



 

เหลืองทอง   งดงามและดึงดดูใจยิ�งนกัท่องเที�ยวยิ�งนกั…..อิสระให้ท่านได้เดินเที�ยวชมและถ่ายภาพ
ความประทบัใจ  
 
 
 
 
 

 
 

จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองเจ่าหยาง (Zaoyang ) ตั �งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลหหูนาน 
มีแมนํ่ �าจือ (Zhi River) ไหลผา่นเมือง เมืองเจา่หยางมีพื �นที�ทั �งสิ �น 20,000 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะภูมิ
ประเทศของเมืองเจ่าหยางมีความหลากหลาย มีทรัพยากรนํ �าอุดมสมบูรณ์ และมีภูมิอากาศที�
เหมาะสมตอ่การเพาะปลกูธญัพืช เมืองเจ่าหยางยงัเป็นที�รู้จกัในฐานะที�มีพื �นที�ป่าไม้ขนาดใหญ่ที�สดุ 1 
ใน 4 ของมณฑลหหูนาน นอกจากนี � ยงัมีทุง่หญ้าขนาดใหญ่บนภูเขาสงู ซึ�งเหมาะแก่การทําปศสุตัว์อีก
ด้วย เมืองเจ่าหยางมีประวตัิศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 2,000 ปี โดยในอดีตมีชื�อว่า เมืองเป่าชิ�ง 
(Baoqing) ปัจจบุนัในเขตเมืองเจา่หยางยงัคงเหลือร่องรอยโบราณสถานและโบราณวตัถตุา่ง ๆ อยู่ ซึ�ง
หลายแหง่มีทิวทศัน์ที�สวยงาม  

คํ'า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร  
พัก เมืองเจ่าหยาง

枣阳汉城酒店
Hancity Grand Hotel    ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที'สาม          (3)  โรงถ่ายฮั'' นเฉิง – เมืองเจ่าหยาง - เขาบู๊ตึRง หรือ อู่ตังซัน 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พัก 
นําท่านเดินทางสู่โรงถ่ายฮั'นเฉิง ตั �งอยู่ในเมืองเจ่าหยาง มณฑลหูเป่ย  เป็นโรงถ่ายขนาดใหญ่ พื �นที�
ก่อสร้าง  800,000 ตารางเมตร ออกแบบโดย  Tsinghua University ทนุก่อสร้างกว่า 2,287 พนัล้าน
หยวนเป็นอาคารสถาปัตยกรรมย้อนยคุผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมฮั�น  ภายในประกอบไปด้วย  ศนูย์
วิทยุโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่โรงละครพื �นที� 8,400 ตารางเมตร รองรับผู้ชมได้ 1,500 คน  มี
พิพิธภณัฑ์เนื �อที� 5,200 ตารางเมตร จดัแสดงสิ�งประดษิฐ์ และ นวตักรรมที�คิดค้นขึ �นมาในสมยัราชวงศ์
ฮั�น 
 

 
 
 
 



 

�  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั �นนําท่านเดินสู่ เขาบู๊ตึRง หรือ อู่ตังซัน ใน

ภาษาจีนกลาง มีอีกชื' อว่า ไท่เหอซัน ซึ�ง เ ป็น
ธรรมชาติที�สวยงาม และยงัได้รับรางวลัมรดกโลกทาง
วฒันธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความยาว 
400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาที�มีความสําคญัของลัทธิ
เต๋า ที� เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่  หรือเทพเจ้า
เสวียนอู่ ที�ศาสนาเตา๋เคารพนบัถือ ได้บําเพ็ญตบะบน
ยอดเขาแห่งนี � รู้สึกติดอกติดใจกับเทือกเขา ที�เสมือน
เป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั �งบุ๋นและบู้ต่อกรกับภิกษุ
หลายรูปของฝ่ายพุทธ จนได้รับชยัชนะสามารถยึดเขา
แหง่นี �เป็นที�พํานกัสืบมาเขาบู้ตึqงได้  กลายมาเป็นแหล่ง
ฝึกวิชา และเข้าฌานของนกัพรตลทัธิเตา๋ หลายสํานกั
มาหลายยุคสมยั และยงัเป็นที�กําเนิดสุดยอดวิชากังฟู

ที�โดง่ดงั ตามที�เราเคยคุ้นหคูุ้นตาในนิยายกําลงัภายใน
ด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตึqง มีพื �นที�รวมทั �งสิ �น 
321 ตร.กม. ประกอบด้วย ส่วนที�เป็นหมู่ตกึโบราณ ซึ�ง
เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที� เป็น
ทิวทศัน์ธรรมชาต ิอาทิ สระนํ �า บอ่นํ �าพรุ้อน ถํ �า หน้าผา
แล ะ ยอดเ ขา  รวม กว่ า ร้อยแห่ ง  บน เ ขาบู้ ตึq ง  มี
สถาปัตยกรรมนบัตั �งแตส่มยัถงั ซ่ง หยวน หมิง และชิง 
โดยสว่นใหญ่ เป็นอารามหรือวิหารที�มีความสําคญัในศาสนาเตา๋ซึ�งโบราณสถาน ที�หลงเหลือมาจนทกุ
วนันี � สว่นใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมสมยั ราชวงศ์หมิง ที�เป็นเช่นนี �สืบเนื�องมาจาก กษัตริย์เฉิงจู่จตีู � (หย่ง
เล่อ) ทรงเคารพเลื�อมใสในศาสนาเตา๋อย่างแรงกล้า ในรัชสมยัของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสน
สถานของศาสนาเตา๋ขึ �นมากมายนั�นเอง  

คํ'า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร  
พักเขาบู๊ตึRง

武当山建国饭店
Jianguo Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที'สี'               (4)   เนินเขาไท่จึพอ – ตาํหนักยอดเขาทอง – วังจี'อเซียวกง – วังหนานเหยียน   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พัก 
  จากนั �นนําท่านนั�งกระเช้าขึ Yนสู่ จุดไฮไลน์ของเขาบู๊ตึ Yง 

ตั �งอยูบ่นยอดเทียนจ ูยอดที�สงูที�สดุถึง 1,612 เมตร ซึ�งเป็น
ที�ตั �งของ ตําหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ซึ�ง



 

เป็นตําหนกัที�เชื�อกนัว่าจะนําแตโ่ชคลาภมาให้ เป็นที�ตั �ง
ของพระรูปสําริดของจกัรพรรดิเจินอู่ ผู้ ได้รับการยกย่อง
เป็นหนึ�งในเทพเจ้าทางลัทธิเต๋า ที�มาของวิหารทอง
เพราะอาคารภายในวดับดุ้วยแผ่นทอง นําท่านเดินทาง
สู ่เนินเขาไท่จึพอ หรือมีชื�อเรียกอีกอย่างว่า ฟู่ เจินกวน 
ตั �งอยู่บนยอดเขาสิงโต เป็นสิ�งปลูกสร้างโบราณที�มี
ชื�อเสียงจนได้รับการขยายนามว่าเป็นหอแห่งมายา เริ�มสร้างขึ �นในสมยัราชวงศ์หมิง กษัตริย์หย่งเล่อปี
ที� 10 (ปี 1412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึ �น และในสมยัราชวงศ์แมนจ ูกษัตริย์คงัซี ได้บรูณะใหม่
ถึง 3 ครั �ง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ�งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที�ตั �งอยู่บนเขาบู๊ตึ �ง  
จากนั �นนําทา่นชมสถานที�อื�นๆที�มีชื�อเสียงบนเขาบู๊ตึ �ง  อาทิเชน่   บ่อนํ Yาลับเข็ม  

เที'ยง  �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชม  วังจี' อเซียวกง หรือ วังเมฆสี

ม่วง สร้างขึ �นในปี ค.ศ. 1413 ตั �งอยู่บนจุดอัน
เ ป็นมง คลสูง สุดบนเขาบู๊ ตึ ง  รูปแบบง าน
สถาปัตยกรรมงามจําลองแบบของพระราชวงักู้
กง ทั �งกําแพง บันได ตําหนัก โครงสร้าง การ
ตกแต่งและบรรยากาศ ล้วนสะท้อนถึงพระราช
อํานาจแห่งราชวงศ์หมิง ที�มีศนูย์รวมอยู่ที�องค์จักรพรรดิt

ซึ�งเลื�อมใสศรัทธาเทพแห่งเตา๋อย่างสูงสดุ ถือเป็นตําหนกั
ในสมัยราชวงศ์หมิงที� ไ ด้ รับการอนุรักษ์ไว้ดีที�สุดบน
เขาบู๊ตึ �ง วังจื�อเซียวกงหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิง
เขา สะท้อนถึงหลักเฟิงสุย (ฮวงจุ้ ย) ที�รับหยินอุ้ มหยาง 
หลงัมีเขาหน้ามีนํ �า เป็นสถานที�เก็บกกัและหมนุเวียนพลงั
ชี�ตามหลกัเฟิงสยุ   ชม วังหนานเหยียน  ซึ�งตั �งอยู่บริเวณ
เชิงเขา เป็นวงัที�เหมือนตั �งไว้อยูที่�หน้าผาเป็นสถานที�เก่าแก่และมีชื�อเสียงของบู๊ตึ �ง  

คํ'า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร  
พักเขาบู๊ตึRง

武当山建国饭店
Jianguo Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  

 

วันที'ห้า              (5)   อู่ตังซัน – เมืองเซียงหยาง – หลงจง บ้านพักขงเบ้ง – กาํแพงเมืองเซียงหยาง  
                                    – เมืองอู่ฮั'น - ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย       

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พัก 



 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง    ตั �งอยู่ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีพื �นที�ประมาณ 
19,774 ตร.กม. โดยมีแม่นํ �าฮั�นสุ่ย ไหลผ่านเมืองจากทิศ
ตะวนัตกไป ตะวนัออก เมืองนี �มีประวตัิศาสตร์วฒันธรรม
อนัเก่าแก่กวา่ 2,800 ปี เพราะเป็นเมืองยทุธศาสตร์สําคญั 
ตั �งแตส่มยัโบราณ เป็นแหล่งกําเนิดของวฒันธรรมสามก๊ก
นําท่าสู่ กู่หลงจง บ้านพักขงเบ้ง ตั �งอยู่ทิศตะวนัตก ห่างจากเมืองเซียงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็น
บ้านพักอาศยัของขงเบ้ง แซ่จูเก๋อ ชื�อเหลียง นามขงเบ้ง (ปีค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 
ตามคุณพ่อ จูเก๋อเสียมาที�เมืองเซียงหยางและเก็บตัว
ขยนัหมั�นเพียร อา่นหนงัสือและสงัเกตการเมืองภายนอก
อย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี�
และพี�น้องร่วมสาบาน กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตวัที�
กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั �ง เล่าปี� ได้คยุกบัจเูก๋อเหลียง ขง
เบ้งอธิบายสภาพการเมืองในเวลานั �น เสนอความคิด
เห็พร้อมทั �งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็นเอกภาพ รวมทั �งนโยบาย และกลยทุธ์ และยินดีเป็นที�ปรึกษากุน
ซือของเลา่ปี�  ในที�สดุได้สร้างฐานให้เกิดเป็นสามก๊ก เมืองเซียงหยาง ตั �งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลหเูป่ยเป็นเมืองโบราณสมยั 2500 ปีก่อนในสมยัราชวงค์ชนุชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิuว และเป็น
เมืองทางยุทธศาสตร์ที�ขงเบ้งยใุนยึดครองเป็นฐานที�มั�น
จากซุนกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 
ประตู ตั �งอยู่ ที� ริมแม่นํ �าฮั�นสุ่ยซึ�งไหลผ่านระตูเหนือ 
ภาคใต้มีภูเขาเจี �ยนซาน ฝั�งตะวนัออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็น
กําบงั ซึ�งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คนุหมิง) ลือกันว่า 
สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี�” สมยัราชวงค์ “จิ�น” 
ยคุจ้านกวอ๋ถึงเมืองเซียงหยาง    นําทา่นชมกาํแพงเมืองเซียงหยาง เขตเมืองโบราณเซียงหยาง ใน
สมยัราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองเซียงหยางถือเป็นชยัภูมิสําคญั
ตอ่ความอยู่รอดของราชวงศ์ เพราะล้อมรอบด้วยกําแพง
เมืองป้อมปราการอนัแข็งแกร่ง อีกทั �งยงัมีคเูมืองที�กว้าง
ดั�งทะเล แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านทางนํ �าของซ่งใต้ 
เพราะหากกองทพัมองโกลข้ามแม่นํ �าฮั�นสุ่ยนี �ลงมาทาง
ตอนใต้ได้ ก็จะเข้าสู่แม่นํ �าแยงซีและแผ่นดินจีนภาค
กลางได้ หากมองโกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซง่ใต้ก็มิอาจอยู่รอดได้อีกตอ่ไป ชาวเมืองเซียงหยางยนั
ทพัมองโกลได้อยู่นานถึง 4 ปี หลงัเซียงหยางแตก 6 ปีตอ่มา ราชวงศ์ซ่งใต้ก็ถึงกาลอวสาน แผ่นดินจีน
อนักว้างไพศาล ก็ตกอยูภ่ายใต้การปกครองของมองโกลและราชวงศ์หยวนในที�สดุ 



 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับเมืองอู่ฮั'น เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย มณฑลที�ตั �งอยู่
ในเขตภาคกลางของประเทศจีน ทิศเหนือติดกบั    มณฑลเหอหนาน และมณฑลอนัฮยุ ทิศตะวนัออก
ตดิกบัมณฑลเจียงซี ทิศใต้ตดิกบัมณฑลหหูนานมหานครฉงชิ�ง 

คํ'า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร นําท่านเดินทางสู่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River and Han Street) ขาช้อปตวัจริงต้อง
ไม่พลาดแหล่งช้อปปิ�งสําคญั 2 แห่งนี �ของอู่ฮั�น เพราะที�นี�
มีทั �งแบรนด์เนมสุดหรูให้ได้เลือกช้อปกันอย่างสะใจ หรือ
ใครจะช้อปราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินค้าพื �นเมืองให้
เลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮั�นแท้ๆ ที�รอให้เราไป
เลือกชิมอีกต่างหาก เหมาะกับการเปลี�ยนบรรยากาศ
หลงัจากไปทอ่งเที�ยวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเตม็อิ�มแล้ว 

คํ'า  �  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองอู่ฮั'น江城明珠豪生大酒店  Howard Johnson Pearl Plaza Wuhan  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที'หก             (6)  ถนนเจียงฮั'น  – เมืองอู่ฮั'น – เมืองอู่ฮั'น   

เช้า               �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พัก 

นําทา่นสู ่ถนนเจียงฮั'น ถนนคนเดนิให้คณุเดนิเลน่จบัจา่ยซื �อของอยู่มากมาย แตถ่นนคนเดินสายใหม่
ล่าสุดเส้นนี �เหมาะที�สุดหากคุณต้องการเดินเล่นแบบ
สบายๆ หลีกหนีความวุน่วายจากโลกภายนอก เพราะสอง
ข้างทางของถนนคนเดินสไตล์ยุโรปตลอดระยะทาง 1.5 
ก.ม.เส้นนี � เต็มไปด้วยสินค้าชั �นนําแบรนด์ดังๆจาก
ตา่งประเทศ 

  ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.35 น.  �บนิลดัฟ้ากลบัสู ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เที�ยวบนิที� CZ3057 

17.30 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
������ขอบคุณท่านที'ใช้บริการ������ 



 

 
อัตราค่าบริการ   ออกเดนิทางทกุวันเสาร์ พฤศจกิายน  
      

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี'ยวเพิ'ม 

     ผู้เดนิทาง 20 ท่านขึ Yนไป             35,800  บาท  6,800  บาท  

 
อัตรานี Yรวม �  คา่ตัuวเครื�องบินไปกลบั (ตัuวกรุ๊ป)   � คา่นํ �าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  � คา่วีซา่ปกติ 4 วนัทําการ    � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื �อตามรายการ    
� คา่ประกนัอบุติัเหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี Yไม่รวม �   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น                                            
�   คา่นํ �าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ตํ'ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิ Yว ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3. สาํเนาทะเบียนบ้าน + สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  สาํเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
4..    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบัตร) ถ่ายสาํเนา 1 ชุด เด็กอายุ ตํ'ากว่า 18 ปี  
 

เงื'อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั �งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั �งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั �งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที'เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที'ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที'มี
การการันตีค่ามัดจําที'พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที'ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั Yงหมดเนื'องจากค่าตัgวเป็นการเหมาจ่ายในเที'ยวบินนัYนๆ 

 
 
 



 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดนิทางขั �นตํ�าผู้ใหญ่ 25ทา่นขึ �นไป เที�ยวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิtที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สําคญั 

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ �นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบนิจะไมมี่การคืนเงินใดๆทั �งสิ �นแตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ
มาให้โดยขอสงวนสิทธิtการจดัหานี �โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี �คิดตามราคาตัuวเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตัuวเครื�องบินปรับสูงขึ �น บริษัทฯสงวนสิทธิtที�จะปรับ
ราคาตัuวเครื�องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อ
ทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ
,ไมท่านอาหารบางมื �อ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทีุ�
เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตัuวเครื�องบนิเป็นตัuวราคาพิเศษ เมื�อออกตัuวไปแล้วในกรณีที�ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัuวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื�อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั �งหมด 

13.ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตัuวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯก่อนทุกครั �ง  มิฉะนั �น
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั �งสิ �น 

 

 
 


