
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด...อุทยานแห่งชาตเิสินหนงเจีย้... มรดกโลกทางธรรมชาตล่ิาสุดของจนี  
“เชิงเขาร้อนดั่งฤดูร้อน  ยอดเขาสดช่ืนดั่งฤดูใบไม้ผล ิ ตีนเขาสบายดั่งฤดูใบไม้ร่วง ยอดดอยเป็น 
น ้าแขง็ สีแดง-ส้ม-เหลอืง-เขยีวดูไม่เบ่ือ แต่ไม่อาจจ าแนกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลฤิดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง 
หรือฤดูหนาว” “ไข่มุกสีเขยีว” สมญาเหล่านีล้้วนเป็นดั่งความงามและสมบูรณ์แบบทางธรรมชาติทีร่อคอย 
ให้ท่านไปเยือนสักคร้ัง... 

 สวนกวนอีห่ยวน...  สักการะรูปป้ันเทพเจ้ากวนอู องค์ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 



 

 บ้านเกดิหวงัเจาจวนิ... ชมสะพานบนนํา้ทีไ่ด้รับการขนานนามว่าเป็นถนนทีส่วยทีสุ่ดในประเทศจีน  

 วดักยุหยวน... 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮ่ันเป็นวดัศักดิ์สิทธ์ิทีเ่ก่าแก่และโด่งดังทีสุ่ดของเมืองอู่ฮ่ัน 

 เที่ยวสบายใจ ไม่เสียเวลาเข้าร้านช้อปป้ิงส่งเสริมการท่องเที่ยว .... 
 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที่ 12-16 เมษายน 2563 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – อู่ฮ่ัน – จิงโจว – สวนกวนอูอวีห้ยวน – กาํแพงเมืองจิงโจว(ด้านนอก) – อีช๋าง  

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอินใหก้บัท่าน 

07.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองอู่ฮัน่ 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  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว  เดินทางสู่ สวนกวนอูอวีห้ยวน  อยูท่าง
ทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องกาํแพงเมืองเกงจ๋ิว ใชเ้งินลงทุนในการก่อสร้างถึง 1,500 ลา้นหยวน ใชค้วามจงรักภกัดี
เป็นหวัขอ้ ใชว้ธีิต่างๆบอกเล่าชีวประวติัของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปป้ันเทพเจ้ากวนอูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก
ก่อสร้างโดยใชแ้ผน่ทองสัมฤทธ์ิกวา่ 4,000 ช้ินมีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอาย ุ58 ปี  นํ้าหนกัมากกวา่ 
1,200 ตนั มือถืองา้วยาว 70 เมตร ไหวข้อพร ศาลเจ้ากวนอู  สร้างข้ึนในสมยัสามก๊ก  อดีตเป็นท่ีทาํการของกวนอู 
และไดมี้การบรูณะซ่อมแซมมาอีกหลายสมยั จนถึง ค.ศ. 1396 ไดมี้การบูรณะใหญ่อีกคร้ัง เพื่อรําลึกถึงท่านกวน
อู จึงถือเป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองจิงโจว (เกงจ๋ิว) เพื่อใหช้นรุ่นหลงัรําลึกถึงความดีของท่าน “กวนอู” เป็นเทพ
สัญลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตย ์ความกตญัํู   จากนั้นนาํท่านชม กาํแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกง็จ๋ิว) ชมด้าน
นอก  มีความกวา้ง 3.75 กิโลเมตรมีเน้ือท่ี 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุก
ประตูจะมีป้อมหรือซุม้อยูด่า้นบน ซ่ึงไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี พร้อมชมทศันียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพ
เป็นท่ีระลึก    สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองอีช๋าง 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
   พกัทีเ่มืองอีช๋าง  YI CHANG PING HU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง  อีช๋าง–เสินหนงเจีย้–อุทยานเสินหนงถาน–สะพานสวรรค์ (เทยีนเซินเฉียว)–นํา้ตกสวรรค์–หอหมีแพนด้า   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหารเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ เสินหนงเจีย้  ( 神农

架 ) ตั้งอยูใ่นเขตภูเขาภาคตะวนัตกเฉียงเหนือมณฑลหูเป่ยของจีน ไดรั้บการจดัตั้งเป็นเขตป่าไมใ้นทศวรรษท่ี 
1970 มีระบบนิเวศวทิยาป่าก่ึงเขตร้อนท่ียงัคงอยูใ่นสภาพดีแห่งเดียวในโลก อุดมดว้ยทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ สัตว์
และพนัธ์ุพืชมากกวา่ 5,000 ชนิด ไดรั้บประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคก์ารยเูนสโก ้แห่งใหม่ล่าสุด
ของจีนเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2559 ท่ีผา่นมา นบัเป็นมรดกโลกแห่งท่ี 50 ของประเทศจีน   เสินหนงเจ้ีย ยงัไดช่ื้อ
วา่เป็นอาณาเขตแห่งเทพกสิกร（神农氏）ซ่ึงชาวจีนเช่ือกนัวา่เป็นบูรพกษตัริยย์คุก่อนประวติัศาสตร์จีน ท่ีน่ีมี
ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเลเฉล่ียแลว้กวา่1,700 เมตร มียอดเสินหนงต่ิงท่ีสูงสุด  ท่ีแห่งน้ี มีระบบนิเวศน์ทาง
ธรรมชาติดั้งเดิมท่ีสมบูรณ์ ป่าไมห้นาแน่นตั้งแต่โบราณ มีประวติัโบราณกวา่ 3,000 กวา่ปี ก่อนจดบนัทึกไวว้า่มี



 

คนป่าอาศยัอยู ่จึงเป็นปริศนาท่ีไม่มีคาํตอบ 1ใน 4 ของโลก  ยงัมีสัตวป่์านานาชนิด ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดก็คือลิงขน
ทองและหมีแพนดา้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นแหล่ง “โอโซน” (อากาศท่ีบริสุท์ิ) ตามธรรมชาติท่ีหายากในโลก  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเท่ียว อุทยานเสินหนงถาน สร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงเหยยีนต้ี 
เทพกสิกร เสินหนงถานมีความหมายต่อทุกคนท่ีมีเช้ือสายท่ีเป็นคนจีนเหยยีนต้ี เป็นผูซ่ึ้งทาํใหค้นจีนไดต้ั้งรกราก
ในพื้นท่ีแห่งน้ี  ซ่ึงท่านเนน้เร่ืองความอุดมสมบูรณ์ สอนใหค้นรู้จกัเพาะปลูก รู้จกัการอยูร่่วมกนั ไม่ตอ้งเป็นชน
เผา่เร่ร่อน จตุัรัสแท่นท่ีบูชาสง่างดงาม ส่ิงก่อสร้างหลกัคือ องคเ์ทพกสิกร สูง 21 เมตร กวา้ง 35 เมตร พระเศียร
เป็นววั ลาํตวัอยูใ่นแผน่ดิน ขา้งแท่นท่ีบูชามีหินหา้สีเป็นองคป์ระกอบ หมายถึง ทอง ไม ้นํ้า ไฟ และ ดิน 5 ธาตุ 
สาํหรับคนจีนถา้ไดม้าท่ีเสินหนงเจ้ียตอ้งไดม้าท่ีเสินหนงถานเพื่อมากราบไหวส้ักการะบรรพบุรุษ นาํท่าน
ชม เขตเทยีนเซินเฉียว  หรือ สะพานสวรรค์  สูงจากระดบันํ้าทะเล1,200 เมตร พื้นท่ี 60 ตร.กม. เขตน้ีมีป่าไมอุ้ดม
สมบูรณ์ และ  นํา้ตกสวรรค์ นํ้าตกท่ีไหลลอดลงมาจากช่องเขา สายนํ้าสาดกระเซ็นเป็นละอองนํ้า สวยงามยาม
ตอ้งแสงอาทิตย ์ ท่ามกลางอากาศอนับริสุทธ์สดช่ืนใหท้่านไดสู้ดโอโซนใหเ้ตม็ปอด นาํท่านเดินทางสู่ อุทยาน
กวนเหมินซาน ชมหอหมีแพนด้า ชมความน่ารักของเจา้หมีซ่ึงเป็นสัตวป์ระจาํชาติของประเทศจีน  

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
   พกัทีเ่มืองเสินหนงเจีย้  SHEN NONG MOUNTAIN RESORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม  อุทยานเทยีนเยีย่น – สะพานสายรุ้ง – เสินหนงติ่ง – ป่ายป้ีเหยยีน – แคนย่อนเสินหนง – เส่ียวหลงถัน      

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหารเดินทางสู่ เขตเทยีนเยีย่น   (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 
นาที) เป็นท่ีตั้งของสะพานสายรุ้ง   สะพานเหล็กท่ีสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมช่องเขาสองฝ่ังเขา้ดว้ยกนั  อิสระใหท้่านได้
เดินขา้มสะพานไป ชมทศันียภาพมุมกวา้งของธรรมชาติท่ีงดงามรายรอบตวั    

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่ยอดเขาเสินหนงต่ิง นาํท่านเท่ียวชมตามจุด
ท่องเท่ียว ทะเลสาบมังกรเลก็ 小龙潭 ณ จุดน้ีท่านจะพบกบัลิงขนทองสัตวป่์าหายากอีกดว้ย จากนั้นนาํท่าน
ชมธารนํ้าตกท่ียงัคงความสมบูรณ์และงดงามพร้อมเดินสูดอากาศบริสุทธ์ิท่ีหาไดย้ากข้ึนทุกวนั นาํท่านสู่จุดชมววิ
ยอดเขาเสินหนงติ่ง 神农顶 ท่ีระดบัความสูงนํ้าทะเล 3100 กวา่เมตร คือยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในมณฑลหูเป่ย ใน
ฤดูร้อน และฤดูใบไมร่้วง บนยอดเสินหนง สามารถมองเห็นทุกยอดหุบเขาดัง่อยูใ่ตต้วัเราไดอ้ยา่งชดัเจนใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ  จากนั้นนาํท่านชมป่าหินงาม ป่านป้ีเหยยีน 板壁岩 จากระดบันํ้าทะเลกวา่ 
2,500 เมตรท่านจะไดพ้บกบัหมู่ป่าหินรูปทรงต่างๆ ตามแต่จินตนาการนาํท่านถ่ายรูปจุดหินบินมา ก่อนหินท่ีวาง
ทบัซอ้นกนักวา่พนัปีแต่ไม่หล่นลงมาตามกาลเวลา   สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซิงซาน    

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม   
   พกัทีเ่มืองซิงซาน  XING SHAN ZHAO JUN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  บ้านเกดิหวงัเจาจวนิ – ผ่านชมสะพานบนนํา้ – อู่ ฮ่ัน – ถนนคนเดินฉู่เหอฮ่ันเจีย   

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเยีย่มชม บ้านเก่าของหวงัเจาจวนิ 1 ใน 4 สาวงามยคุ
โบราณ ตาํนานเล่าวา่เป็นหญิงสาวสวย  ท่ีตอ้งจากบา้นเกิดไปแต่งงานอยูกิ่นกบัหวัหนา้เผา่สงหนู (เผา่มองโก ล
โบราณ) ปัจจุบนัชาวบา้นท่ีน่ีนอกจากปลูกชาและพืชสมุนไพรแลว้ยงัปลูกส้มเพื่อเล้ียงชีพดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางกลบัตวัเมืองอู่ฮัน่ ระหวา่งเส้นทางผา่นชม ถนนลอย
นํา้ ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดของประเทศจีนจากนิตยสาร Discovery  เป็นทางด่วนท่ีสร้างอยู่



 

เหนือแม่นํ้า ระยะทางประมาณ 10.9 กิโลเมตร สร้างข้ึนบนสายนํ้าท่ีไหลคดเค้ียวไปตามช่องเขา รักษา
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติไว ้แทนท่ีการทาํลายป่าไม ้  

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนฉู่เหอฮ่านเจีย ( Chu River and Han Street) แหล่ง 
ชอ้ปป้ิงสาํคญัของอู่ฮัน่ เพราะท่ีน่ีมีทั้งแบรนดเ์นมสุดหรูใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งสะใจ หรือใครจะชอ้ปราคา
เบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินคา้พื้นเมืองใหเ้ลือกสรร รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮัน่แท้ๆ  ท่ีรอใหเ้ราไปเลือกชิมอีก
ต่างหาก เหมาะกบัการเปล่ียนบรรยากาศหลงัจากไปท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเตม็อ่ิมแลว้   สมควรแก่เวลา
เดินทางเขา้ท่ีพกั    

   พกัทีเ่มืองอู่ฮ่ัน   VEENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีห้่า  วดักุยหยวน – น่ังรถผ่านชมสะพานข้ามแม่นํา้ – THE BUND WUHAN – ถนนอาหาร – กรุงเทพฯ    

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  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 น่ัง
รถผ่านชมสะพานข้ามแม่นํา้แยงซีเกยีง ช่วงท่ีแคบท่ีสุดในอู่ฮัน่ เป็นพื้นท่ีท่ีเช่ือมโยงกบัเขตการปกครองของซุน
กวนตั้งแต่ยคุสามก๊ก ตวัสะพานสามารถเดินขา้มได ้และมีทางรถไฟอยูด่า้นล่าง  ถือวา่เป็นสะพานขา้มแม่นํ้าแยง
ซีเกียงแห่งแรกของจีนดว้ย   

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ เดอะบันส์ ฮ่ันโข่ว THE BUND HANKOW ดว้ยความยาว
กวา่ 4 กิโลเมตรท่านจะไดส้ัมผสับา้นเรือนอาคารทรงยโุรปท่ีไดรั้บอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี สวยงามไม่แพ ้เขตเดอะ
บนัส์ท่ีเซ่ียงไฮ ้อิสระใหท้่านถ่ายรูป  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนสายอาหารฮู้ปู้เส้ียง   เป็นถนนโบราณตั้งแต่ใน
สมยัราชวงศห์มิงชิง มีความยาวแค่ 150 เมตร ความกวา้ง 4 เมตร ถนนสายน้ีมีอาหารแบบพื้นเมือง ราคาถูก
มากมายใหท้่านไดม้าล้ิมลองทั้ง 2 ฝ่ังถนน จากนั้นนาํท่านเพลิดเพลินกบัสวนสาธารณะริมแม่นํ้า อิสระพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮัน่ 

18.25 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD 573  
20.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ** ทัวร์นีไ้ม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
**ราคาพเิศษ 

 ไม่มรีาคาเด็ก** 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

12-16 เมษายน 2563 27,999.- 27,999.- 4,900.- 
 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้ 
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 และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 

** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้าโดยธรรมเนียมปฏิบัตวินัละ 100 บาท ** 
เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

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

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย  

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

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

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  

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว@ @ 

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 : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีคื้อ 

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  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ์ 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั  
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้   

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่   


