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 ภูเขาบู้ตงึ้ ...ต้ นกาเนิดตั่วเหล่ าเอีย๊ ะ ชมตาหนักผาใต้ (หนานเหยียนกง) ไท่ เหอกง ตาหนักจือเซียว
กง ยอดเขาจินติ่ง พักบนเขาบู้ตงึ้ 1 คืน
 นา้ ตกซานเสีย สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศจีน

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

11-15,12-16 เมษายน 2561
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วันทีส่ อง
เช้ า

กลางวัน

สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – เซียงหยาง
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กบั ท่าน
เหินฟ้ าสู่เมืองอู่ฮนั่ AIR ASIA โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ ย มีพน้ื ที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูใ่ น
พื้นที่ของแม่น้ า 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองเรี ยบร้อย นาท่ านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซี ยงหยาง ตั้งอยูภ่ าค
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็ นเมืองเก่าของเกง
จิ๋ว และเป็ นเมืองทางยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็ นฐานที่มนั่ จากซุนกวน กาแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน
6 ประตู ตั้งอยูท่ ี่ริมแม่ น้ าฮัน่ สุ่ ยซึ่ งไหลผ่านประตูเหนื อ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ ซาน เป็ น
กาบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้า
นกว๋ อ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

เซียงหยาง–กู่หลงจง(บ้ านเกิดขงเบ้ ง) – ประตูโค้ งอนุสาวรีย์ – ศาลาแปดเหลีย่ ม – ภูเขาอู่ตังซาน
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ กู่หลงจง(บ้ านเกิดขงเบ้ ง) บ้านพักขงเบ้ง ตั้งอยูท่ ิศ
ตะวันตก ห่ างจากเมืองเซี ยงหยางไป 15 กิโลเมตร เป็ นบ้านพักอาศัยของขงเบ้ง เซ่ จูเก๋ อ ชื่อเหลียง นามขงเบ้ง (ปี
ค.ศ. 181-234) คนซานตง ตอนอายุ 17 ตามคุ ณพ่อ จูเก๋ อเสี ยมาที่เมื องเซี ยงหยางและเก็บตัวขยันหมัน่ เพียร อ่าน
หนังสือและสังเกตการเมืองภายนอกอย่างใกล้ชิด มีฉายาว่า มังกรหมอบ ปี ค.ศ. 207 เล่าปี่ และพี่น้องร่ วมสาบาน
กวนอูและเตียวหุย มาเชิญตัวที่กระท่อมหลงจงถึง 3 ครั้ง เล่าปี่ ได้คุยกับจูเก๋ อเหลียง ขงเบ้งอธิบายสภาพการเมืองใน
เวลานั้น เสนอความคิดเห็พร้อมทั้งวิธีรวบรวมประเทศให้เป็ นเอกภาพ รวมทั้งนโยบาย และกลยุทธ์ และยินดีเป็ นที่
ปรึ กษากุนซือของเล่าปี่ ในที่สุดได้สร้างฐานให้เกิดเป็ นสามก๊ก เมืองเซี ยงหยาง ตั้งอยูภ่ าคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
มณฑลหู เป่ ยเป็ นเมืองโบราณสมัย 2500 ปี ก่อ นในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็ นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็ นเมื องทาง
ยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็ นฐานที่มนั่ จากซุนกวน กาแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยูท่ ี่ริม
แม่น้ าฮัน่ สุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝั่งตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็ นกาบัง ซึ่งมีฉายาว่า เมือง
“ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋ อ ชม ซุ้ มประตู “กู่
หลงจง” 古隆中 สองข้างมีตวั อักษรคาสอนของท่านขงเบ้ง “ต้านป๋ อหมิงจื้อ หนิ งจิ้งจวื้อ หย่วน” สร้างสมัย
จักรพรรดิกวงชวีแ่ ห่งราชวงศ์ชิง ประตูทางเข้าแห่งกระท่อมหญ้าท่านขงเบ้ง เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ ย
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านออกเดิ นทางขึ้นสู่ อู่ ตังซาน (เขาบู๊ ตึ้ง) เป็ นเทือ กเขาที่ มี
ความสาคัญของลัทธิเต๋ า ที่เล่าสื บมาว่าปรมาจารย์เจินอู่หรื อเทพเจ้าเสวียนอู่ ที่ศาสนาเต๋ าเคารพนับถื อได้บาเพ็ญ
ตบะบนยอดเขาแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่ มฝึ กฝนจนสาเร็จวิชาขั้นสูงสุดที่นี่ ท่านได้ใช้วชิ าทั้งบุ๋นและบูต๊ ่อกรกับภิกษุหลายรู ป
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ของฝ่ ายพุทธจนได้รับชัยชนะ จนสามารถยึดเขาแห่ งนี้ มาเป็ นที่พานักสื บมา เขาบู๊ต๊ ึงได้กลายมาเป็ นแหล่งฝึ กวิชา
และเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋ าหลายสานักมาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็ นที่กาเนิ ดสุ ดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง
ตามที่เราเคยคุ น้ หู คุน้ ตาในนิ ยายกาลังภายในด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ต๊ ึง มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้ น 321 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นหมู่ ตึกโบราณซึ่ งเป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่ วนที่เป็ นทิวทัศน์
ธรรมชาติ อาทิ สระน้ า, บ่อ น้ าพุร้อ น, ถ้ า, หน้าผาและยอดเขารวมกว่าร้อ ยแห่ ง สิ่ งที่น่าอัศจรรย์ คือ ยอดเขา
ทั้งหลายได้หนั เหเข้าหากันที่จุดศูนย์รวมดัง่ กลีบดอกบัวสวรรค์ วัดนี้ เริ่ มต้นสร้างสมัยราชวงศ์ถงั กษัตริ ยถ์ งั ไถ่จง
ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และได้สมปราถนาได้เริ่ มต้นสร้างวัดขึ้นมา สมัยราชวงศ์หมิง เจริ ญที่สุดถื อเป็ นศาสนา
แห่งชาติ และเป็ นสถานที่ฮ่องเต้ใช้ติดต่อกันสวรรค์ วัดแห่ งนี้ สร้างก่อนพระราชวังที่ปักกิ่งประมาณ 5 ปี และในปี
ค.ศ. 1997 ได้รับรางวัลมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ ปั จจุบนั ข้างบนมีหมู่บา้ น
ชาวบ้านปลูกชาเขียวอู่ตงั ฉา ที่เป็ นชาที่โด่งดังของที่นี่ บนภูเขาแห่ งนี้ ยงั มีสมุนไพรกว่าร้อยชนิ ด ตามธรรมเนี ยม
ของที่นี่นกั ท่องเที่ยวไม่ควรถ่ายรู ปกับนักบวชถ้าไม่ได้รับอนุ ญาติ และไม่ควรเหยียบธรณี ประตู เพราะธรณี ประตู
เปรี ยบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอย่างคนจีนเชื่อถือว่าเป็ นการสร้างธรณี ประตูไว้ป้องกันภูติผปี ิ ศาจด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม
พักที่ TAIJI HOTEL หรือเทียบเท่ า บนเขาบู้ตงึ้

*** กรุณาแยกเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าเล็กเพือ่ ไปพักบนเขาบู้ตงึ้ 1 คืน และสะดวกต่ อการขนย้ ายเขาสู่ ทพี่ กั บนเขา ***
วันทีส่ าม
เช้ า

บู้ตงึ้ (อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้ า) – วิหารทอง – วังไท่ เหอกง ไหว้ เทพเจ้ า
เสวีย๋ นอู่ (องค์ ต้นกาเนิดตั๋วเหล่าเอีย๊ ะ) ทีจ่ นิ ติ่ง - วังหนานเหยียนกง (ตาหนักผาใต้ )
รั บ ประทานอาหาร ณ ห้ อ งอาหารโรงแรม หลัง อาหารน าท่ า นนั่ ง กระเช้ า สู่ ยอดเที ย นจู้ ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด
(สัญลักษณ์ของเขาบูต๊ ้ งึ ) มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 1,612 เมตร เป็ นที่ต้ งั ของวิหารใหญ่แห่ งศาสนาเต๋ า ถ้ามอง
มุมสูงจะเหมือนกับหอทองตั้งอยูบ่ นหลังเต่า ถือว่าเป็ นจุดที่ฮวงจุย้ ดีที่สุด ผ่ านหนานเหมินไท่ กง (เชื่อว่าผ่านจุดนี้
แล้วก็เปรี ยบเสมือนผ่านเข้าเขตสวรรค์แล้ว) เข้าสู่ เขต จินเตี้ยน (วิหารทอง) สร้างขึ้นเมื่อปี ที่ 14 (ค.ศ.1416)ในรัช
สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่ งราชวงศ์หมิง มีความสู ง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร น้ าหนักทองเหลืองชุบทองคา 360
กว่าชัง่ ฝี มือการสร้างของช่างโบราณจากปั กกิ่ง แล้วล่องเรื อจากปั กกิ่งมาตามคลองจิน-หาง และส่ งมาตามคลอง
สาขาย่อ ย ซึ่ งเป็ นตาหนักที่เชื่ อกันว่าจะนาแต่โชคลาภมาให้ ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและ
เพดานประดับมุข เป็ นที่ประดิษฐานรู ปสาริ ดของเทพเจ้าเจินอู่(เสวียนอู่) น้ าหนัก 10 ตัน ข้างในมีตะเกียงโบราณ
600 ปี มาแล้วไม่เคยดับ เพราะลมจากภายนอกเข้ามาภายในตาหนักไม่ได้ มีหีบทอง 1.4ชัง่ และสิ่ งมงคลในหอทอง
ด้า นนอกวิห าร เป็ นกาแพงเมื อ งจื่อ จิ นเฉิ ง มี ความยาว 1,500 เมตร ก่ อ ขึ้ น เป็ นรู ป ทรงภู เขานอกจากนี้ ยัง มี
พระราชวังจื่อเซี ยว ที่สร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ปี ที่ 11 (ค.ศ.1413) ที่สามารถอนุ รักษ์อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ที่สุดมา
จนถึงวันนี้ จากนั้นนาท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตาหนักผาใต้ ) สถานที่สาเร็ จเป็ นเซี ยนของพระเจ้าเสวียนอู่ ปลู ก
สร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบูต๊ ้ งึ ตาหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดิน
เลียบริ มผาเพือ่ ไปยังตาหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุ ชนผูม้ ีศรัทธาแรงกล้าจะเดินทางมาสงบจิตปั กธูปบนหัวมังกร

http://www.chinaprotour.com/ (PH) ภูเขาบู๊ตึ๊ง ต้นกาเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ ถิ่นกาเนิดไทเก็ก 5 วัน 4 คืน (FD)

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

กลางวัน

เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า
กลางวัน

ซึ่งเชื่อกันว่าจะนาพาผูห้ าญกล้า ก้าวสู่สรวงสวรรค์และนิพพาน เพราะจุดนี้จะอยูต่ รงกันข้ามกับตาหนักทองจินเตี้ย
นบนยอดเขาเทียนจูเฟิ ง ที่อยูห่ ่ างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี ฝั่งซ้ายมือมีตาหนักต่างๆให้ขอพร เช่น
ตาหนักพ่อ-แม่ องค์เสวียนอู่ และเทพเจ้าในลัทธิเต๋ าองค์ต่างๆ เช่นเทียนอี่เจินชิ้นกง / เทพเจ้าฟ้ า-ดิน / เทียนจื่อว่าน
เหนียน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านสู่ ตาหนักจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่ วง สถานที่ทาพิธีขอพร
สถานที่ศกั ดิ์สิทธ์แห่ งที่ 9 ของจีน เก่าแก่สุดในภูเขาอู่ตงั ซาน สร้างโดยกษัตริ ย ์ ซ่ งฮุยจง ฮ่องเต้ สมัยซ่ งเหนื อ แต่
ปั จจุบนั สิ่งก่อสร้างเป็ นสมัยหมิงๆคนทัว่ ไปเข้าได้แค่ตาหนัก 2 จากทั้งหมด 4 ตาหนัก เลียนแบบก่อสร้างจากกูก้ ง
ตาหนักที่สอง ไหว้องค์เสวียนอู่ หลังองค์เสวียนอู่ เป็ นภาพนิ ทานเรื่ องสอนเรื่ องความกตัญญู รู ปปั้ นฝั่งซ้ายมือคือ
จางซานฟง ฝั่ งขวาคือ หลี่ ตง้ ปิ ง 1 ใน 8 เซี ยน ส่ วนตาหนักที่สามเป็ นสถานที่ไหว้เทพเจ้าเสวียนอู่ของฮ่องเต้ วัด
แห่ งนี้ เป็ นวัดที่อ ลังการที่สุดในภูเขาแห่ งนี้ และมี ฮวงจุ ้ยดี ที่สุด เป็ นสถานที่ทาพิธีของลัทธิ เต๋ าในปั จ จุบ นั ด้ว ย
จากนั้นนาท่านชม ตาหนักยูซู่ กง ปั จจุบนั ได้ปรับเป็ นสถานบันสอนมวยไท้เก๊ก ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งชื่อเสี ยงของภูเขา
บูต้ ้ งึ วิชามวยไท้เก๊กนอกจากจะเป็ นวิชาป้ องกันตัวแล้วยังสามารถฝึ กเพื่อรักษาสุ ขภาพได้ดว้ ย ... พิเศษให้ ท่านได้
เรี ยนมวยไท้ เก๊ ก กับอาจารย์ ผ้ ูมีชื่ อเสี ย งประมาณ 1 ชั่ วโมงเพื่อ เป็ นพื้ นฐานการออกก าลังกายและสุ ขภาพที่ ดี
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางลงจากภูเขาบูต้ ้ งึ
รับประทานอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
พักที่ LAOYING HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*

อู่ตังซาน – อีช๋ าง – นา้ ตกซานเสี ย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง มณฑลหู เป่ ย ทางภาคกลางของ
จีนซึ่งเป็ นที่ต้งั ของเขื่อนชลประทานแม่น้ าซานเสีย ได้รับการขนานนามว่า "เมืองน้ าของจีน"
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านสู่ น้าตกซานเสี ย น้ าตกใหญ่ที่สุด 1 ใน 10 ของประเทศจีน
สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ได้รับการจัดอันดับ นาท่านนัง่ รถรางเข้าสู่ภายในเขตสวนน้ าตกที่ได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงามแต่ละจุดมีสายน้ าตกไหลลดหลัน่ กันอย่างสวยงาม พร้อมมีจุดให้ถ่ายรู ปเก็บภาพกันอย่างจุใจ ภายในสวน
น้ าตกจัดทางเดินที่สะดวกสบาย ให้ท่านเดินผ่านสะพานคู่รัก สะพานวัดใจ สวนวัฒนธรรมถู่เจีย ฯลฯ

*** หากท่ านต้ องการเดินไปสั มผัสม่ านนา้ ตก ติดต่ อเช่ าเสื้อกันฝนได้ ทขี่ ้ างในอุทยาน ***
เย็น

วันทีห่ ้ า
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่ อน
พักที่ เมืองอี๋ชาง YICHANG BINJIANG No. 1 HOTEL หรือเทียบเท่ า

อีช๋ าง – อู่ฮั่น – พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งมณฑลหูเป่ ย – ถนนคนเดินฮั่นหยาง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอู่ฮั่น นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ แห่ ง
มณฑลหู เป่ ย เป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่มี ชื่อ เสี ยงที่สุดของจีน ตั้งอยู่บนถนนตงหู ซ่ ึ ง เป็ นถนนที่ตดั เลาะไปตาม
ทะเลสาบตงหู เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ระดับมณฑลที่มช้แสดงวัตถุโบราณต่างๆ กว่า 200,000 ชิ้น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ งบนถนนคนเดินเจียงฮั่น ที่ซ่ ึ งรวมสิ นค้าไว้มากมาย ให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย และสินค้าพื้นเมืองในราคาถูกใจ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮนั่

http://www.chinaprotour.com/ (PH) ภูเขาบู๊ตึ๊ง ต้นกาเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ ถิ่นกาเนิดไทเก็ก 5 วัน 4 คืน (FD)

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
18.15 น.
20.45 น.

เหินฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 573 ( บริการอาหารบนเครื่อง )
ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************

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

ผู้ใหญ่

**ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก**

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

11-15, 12-16 เมษายน 2561

30,999.-

30,999.-

4,900.-

กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุณาติดต่ อทางบริษัทก่ อน เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าทาให้ ต้องซือ้ ตั๋วเพื่อเดินทาง
ใบใหม่
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าน้ ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้าหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรั ม/ ท่ าน กรณีที่น้าหนักเกิน กรุ ณาชาระค่าใช้ จ่ายส่ วนน้าหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท// ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ***
***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจาท่ านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
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- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือ่ ยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจาใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทาเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่ นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
@ @ เอกสารสาหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

เอกสารสาหรั บผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปี ขึน้ ไป
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สาเนาบัตรประชาชน

สาหรั บผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่ า 18 ปี มีบิดา-มารดาเดินทางด้ วย
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สูติบตั ร
- กรณี ชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ

สาหรั บผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี ไม่ มีบิดา-มารดา เดินทางด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สูติบตั ร
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหน้าพาสปอร์ ตของบิดา หรื อมารดา
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาเภอ
- กรณี บิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสื อใบหย่า
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สาหรั บผู้เดินทางที่เป็ นเพศที่ 3
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
หนังสื อรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ
สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
*** ต้องโชว์ตวั ต่อสถาทูต***

หมายเหตุ : โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
4. นารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหาทาง
การเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อ นาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย //สู ญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิส ามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณียนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณีตามที่เห็นสมควร

-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
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พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนาของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลิตรต่ อท่ าน นาติดตัวขึน้ เครื่องและ
ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ แต่ ละชิน้ ห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลิตรต่ อบรรจุภณ
ั ฑ์
 สาหรับท่ านที่ต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสู่ต่างจังหวัด
กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ าทาให้ ต้องซือ้ บัตรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์ )
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