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 ภูเขาบู้ตึ้ง...ต้นก าเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ ชมต าหนักผาใต้ (หนานเหยียนกง)  ไท่เหอกง  ต าหนักจือ

เซียวกง ยอดเขาจินติ่ง พิเศษ...เรียนไท้เก๊ก 1 ชั่วโมง  
 China Han City หรือโรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง เมืองจ าลองที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศ์ฮั่นและยุคปัจจุบันได้อย่างผสมกลมกลืน  
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 วัดกุยหยวน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น 

 เส้นทางนี้...เที่ยวสบายใจ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้งส่งเสริมการท่องเที่ยว .... 
 

ก าหนดการเดินทาง  วันที่ 12-16 , 13-17 เมษายน  2562    ( 5 วัน 4 คืน )         
วันแรก  สนามบินดอนเมือง – อู่ฮั่น – จิงโจว – รูปปั้นเทพเจ้ากวนอู – กําแพงเมืองจิงโจว  

05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ แอร์เอเชีย สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน 
07.15 น. เหนิฟ้าสู่เมืองอู่ฮั่น AIR ASIA โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ FD 570 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) 

11.30 น.  ถึง“เมืองอู่ฮั่น” ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่นํ้าแยงซีเกียงในมณฑลหเูป่ย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่

ในพื้นที่ของแม่น้ํา  2 สาย มีประชากรกว่า  8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองเรียบร้อย  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) เป็นเทือกเขาที่มี

ความสําคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่าปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่  ที่ศาสนาเต๋าเคารพนับถือได้บําเพ็ญ

ตบะบนยอดเขาแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มฝึกฝนจนสําเร็จวิชาขั้นสูงสุดที่นี่ ท่านได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู๊ต่อกรกับภิกษุหลายรูป

ของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ จนสามารถยึดเขาแห่งนี้มาเป็นที่พํานักสืบมา เขาบู๊ตึ๊งได้กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและ

เข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋าหลายสํานักมาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นที่กําเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดังตามที่เรา

เคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายกําลังภายในด้วย เขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊ง  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นหมู่ตึกโบราณซึ่งเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ อาทิ สระ

น้ํา, บ่อน้ําพุร้อน, ถํ้า, หน้าผาและยอดเขารวมกว่าร้อยแห่ง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ ยอดเขาทั้งหลายได้หันเหเข้าหากัน

ที่จุดศูนย์รวมดั่งกลีบดอกบัวสวรรค์ วัดนี้เริ่มต้นสร้างสมัยราชวงศ์ถัง กษัตริย์ถังไถ่จง ขอพรให้ฝนตกตามฤดู และได้

สมปราถนาได้เริ่มต้นสร้างวัดขึ้นมา สมัยราชวงศ์หมิง เจริญที่สุดถือเป็นศาสนาแห่งชาติ และเป็นสถานที่ฮ่องเต้ใช้

ติดต่อกันสวรรค์ วัดแห่งนี้สร้างก่อนพระราชวังที่ปกักิ่งประมาณ 5 ปี และในปี ค.ศ. 1997 ได้รับรางวัลมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้  ปัจจุบันข้างบนมีหมู่บ้าน ชาวบ้านปลูกชาเขียวอู่ตังฉา ที่เป็นชาที่โด่ง

ดังของที่นี่ บนภูเขาแห่งน้ียังมีสมุนไพรกว่าร้อยชนิด ตามธรรมเนียมของที่นี่นักท่องเที่ยวไม่ควรถ่ายรูปกับนักบวชถ้า

ไม่ได้รับอนุญาติ และไม่ควรเหยียบธรณีประตู เพราะธรณีประตูเปรียบเสมือนไหล่เทวดา และอีกอย่างคนจีนเชื่อถือ

ว่าเป็นการสร้างธรณีประตูไว้ป้องกันภูติผีปิศาจด้วย นําท่านสู่อารามอวี้ชวีกง  ... พิเศษให้ท่านได้เรียนมวยไท้

เก๊กกับอาจารย์ผู้มีช่ือเสียงประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นพื้นฐานการออกก าลังกายและสุขภาพที่ดี   
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
  พักที่  WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่สอง  บู้ตึ้ง(อู่ตังซาน) – ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) – วิหารทอง – วังไท่เหอกง ไหว้เทพเจ้า 
    เสวี๋ยนอู่ (องค์ต้นกําเนิดตั๋วเหล่าเอี๊ยะ) ที่จินติ่ง – วังหนานเหยียนกง (ตําหนักผาใต้)  
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเทียนจู้ ยอดเขาที่สูงที่สุด 

(สัญลักษณ์ของเขาบู๊ตึ้ง) มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 1,612 เมตร เป็นที่ตั้งของวิหารใหญ่แห่งศาสนาเต๋า ถ้ามอง

มุมสูงจะเหมือนกับหอทองตั้งอยู่บนหลังเต่า ถือว่าเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุด ผ่านหนานเหมินไท่กง (เชื่อว่าผ่านจุดนี้

แล้วก็เปรียบเสมือนผ่านเข้าเขตสวรรค์แล้ว)  เข้าสู่เขต  จินเตี้ยน (วิหารทอง) สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 14 (ค.ศ.1416)ใน
รัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร น้ําหนักทองเหลืองชุบทองคํา 360 

กว่าชั่ง ฝีมือการสร้างของช่างโบราณจากปักกิ่ง แล้วล่องเรือจากปักกิ่งมาตามคลองจิน -หาง และส่งมาตามคลอง

สาขาย่อย ซึ่งเป็นตําหนักที่เชื่อกันว่าจะนําแต่โชคลาภมาให้ ภายในวิหารงามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและ

เพดานประดับมุข เป็นที่ประดิษฐานรูปสําริดของเทพเจ้าเจินอู่(เสวียนอู่) น้ําหนัก 10 ตัน ข้างในมีตะเกียงโบราณ 

600 ปีมาแล้วไม่เคยดับ เพราะลมจากภายนอกเข้ามาภายในตําหนักไม่ได้ มีหีบทอง 1.4ชั่ง และสิ่งมงคลในหอทอง 

ด้านนอกวิหาร เป็นกําแพงเมืองจื่อจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็นรูปทรงภูเขานอกจากนี้ยังมี

พระราชวังจื่อเซียว ที่สร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ปีที่ 11 (ค.ศ.1413) ที่สามารถอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดมา

จนถึงวันนี้ จากนั้นนําท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตําหนักผาใต้) สถานที่สําเร็จเป็นเซียนของพระเจ้าเสวียนอู่ ปลูก

สร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตําหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดิน

เลียบริมผาเพื่อไปยังตําหนักยาวหลายร้อยเมตร สาธุชนผู้มีศรัทธาแรงกลา้จะเดินทางมาสงบจิตปักธูปบนหวัมังกร ซึ่ง

เชื่อกันว่าจะนําพาผู้หาญกล้า ก้าวสู่สรวงสวรรค์และนิพพาน เพราะจุดนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับตําหนักทองจินเตี้ย

นบนยอดเขาเทียนจูเฟิง ที่อยู่ห่างออกไปในแนวตรงที่ 10 กิโลเมตรพอดี  ฝ่ังซ้ายมือมีตําหนักต่างๆให้ขอพร เช่น

ตําหนักพ่อ-แม่ องค์เสวียนอู่ และเทพเจ้าในลัทธิเต๋าองค์ต่างๆ เช่นเทียนอี่เจินชิ้นกง / เทพเจ้าฟ้า-ดิน / เทียนจื่อว่าน

เหนยีน 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ตําหนักจื่อเซียวกง หรืออารามเมฆม่วง สถานที่ทําพิธี

ขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งที่ 9 ของจีน เก่าแก่สุดในภูเขาอู่ตังซาน สร้างโดยกษัตริย์ ซ่งฮุยจง ฮ่องเต้ สมัยซ่งเหนือ 

แต่ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเป็นสมัยหมงิๆคนทั่วไปเข้าได้แคต่ําหนัก 2 จากทั้งหมด 4 ตําหนัก เลียนแบบก่อสร้างจากกู้กง 

ตําหนักที่สอง ไหว้องค์เสวียนอู่ หลังองค์เสวียนอู่ เป็นภาพนิทานเรื่องสอนเรื่องความกตัญํู รูปปั้นฝ่ังซ้ายมือคือ 

จางซานฟง ฝ่ังขวาคือ หลี่ต้งปิง 1 ใน 8 เซียน ส่วนตําหนักที่สามเป็นสถานที่ไหวเ้ทพเจา้เสวียนอูข่องฮ่องเต ้ วัดแห่ง

นี้เป็นวัดที่อลังการที่สุดในภูเขาแห่งนี้และมีฮวงจุ้ยดีที่สุด เป็นสถานที่ทําพิธีของลัทธิเต๋าในปัจจุบันด้วย   จากนั้นนํา

ท่านชม ตําหนักยูซู่กง  ปัจจุบันได้ปรับเป็นสถานบนัสอนมวยไท้เก๊ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชื่อเสียงของภูเขาบู้ตึ้ง วิชามวย

ไท้เก๊กนอกจากจะเป็นวิชาป้องกันตัวแล้วยังสามารถฝึกเพื่อรักษาสุขภาพได้ด้วย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางลง

จากภูเขาบู้ตึ้ง 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม พักที่  WUDANG YINXIANG   HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
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วันที่สาม  บู้ตึ้ง – เซียงหยาง – เมืองโบราณเซียงหยาง – โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง (China Han City)  

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองเซียงหยาง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของมณฑลหูเป่ยเป็นเมืองโบราณสมัย 2500 ปีก่อนในสมัยราชวงค์ชุนชิว เป็นเมืองเก่าของเกงจิ๋ว และเป็นเมืองทาง

ยุทธศาสตร์ที่ขงเบ้งยุในยึดครองเป็นฐานที่มั่นจากซุนกวน กําแพงเมืองยาว 6 กิโลเมตร 4 ด้าน 6 ประตู ตั้งอยู่ที่ริม

แม่น้ําฮั่นสุ่ยซึ่งไหลผ่านประตูเหนือ ภาคใต้มีภูเขาเจี้ยนซาน ฝ่ังตะวันออกมีภูเขาฉู่ซาน เป็นกําบัง ซึ่งมีฉายาว่า 

เมือง “ฟูหยิน” (คุนหมิง) ลือกันว่า สร้างโดยมารดาของพระเจ้า “จูลี่” สมัยราชวงค์ “จิ่น” ยุคจ้านกว๋อ  
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านชม เมืองโบราณเซียงหยาง มุมมองจากบนกําแพงเมือง ใน

สมัยราชวงศ์ซ่งใต้ เมืองเซียงหยางถือเป็นชัยภูมิสําคัญต่อความอยู่รอดของราชวงศ์ เพราะล้อมรอบด้วยกําแพงเมือง

ป้อมปราการอันแข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีคูเมืองที่กว้างดั่งทะเล แล้วยังเป็นเมืองหน้าด่านทางน้ําของซ่งใต้ เพราะหาก

กองทัพมองโกลข้ามแม่น้ําฮั่นสุ่ยนี้ลงมาทางตอนใต้ได้ ก็จะเข้าสู่แม่น้ําแยงซีและแผ่นดินจีนภาคกลางได้ หากมอง

โกลตีเซียงหยางแตก ราชวงศ์ซ่งใต้ก็มิอาจอยู่รอดได้อีกต่อไป ชาวเมืองเซียงหยางยันทัพมองโกลได้อยู่นานถึง ๔ ปี 

หลังเซียงหยางแตก ๖ ปีต่อมา ราชวงศ์ซ่งใต้ก็ถึงกาลอวสาน แผ่นดินจีนอันกว้างไพศาล ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของมองโกลและราชวงศ์หยวนในที่สุด 
 จากนั้นนําท่านสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง “China Han City”  ตั้งอยู่ในเขตจ่าวหยาง ออกแบบและวางแผน

โดยมหาวิทยาลัย Tsinghua เป็นอาคารสถาปัตยกรรมย้อนยุคขนาดใหญ่ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ฮั่น

และยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ทั้งฉากย้อนยุค และภาพยนตร์ร่วมสมัย เปิดให้เข้าชม

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ วันที่ 26 กันยายน 2559  ต้อนรับ “เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนนานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 

11” ในเวลานั้นด้วย ให้ท่านได้เดินชมภายในบริเวณสวนต่างๆที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม    
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
 พักที่  ZAOYANG HANXIUGONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วันที่สี ่  เซียงหยาง – อู่ฮั่น – ทะเลสาบตงห–ู ถนนอาหารฮู่ปู้ – ชมเวนิสแห่งอู่ฮั่นถนนคนเดินชูฮั่น    

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น ท่านสู่ เขตทิวทศัน์ทะเลสาบตงหู 

ตั้งอยู่ ทางตะวันออกของเมืองอู่ฮัน่ในปี 1982 รัฐบาลได้จัดให้ที่นี่เป็น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮั่นมีพื้นที่ 88 
ตร.กม. และคิด เป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมได้ ทั้ง 4 ฤดู ซึ่งจะเห็นได้ถึง ความ

แตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม้ อุณหภูมิและวิวทิวทัศน์ เป็นต้น ถ้าเปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสันแบบโลก

ตะวันตก ตงหูก็เปรียบเหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก นําท่านสู่ "ถนนอาหารฮู่ปู้เซ่ียง (户部

巷)" เป็นซอยเล็กๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง และได้ชื่อเรียกนี้เนื่องจากเป็นซอยข้างเทศบาลเมื่อสมัยราชวงศ์ชิง มี

ความยาวประมาณ 150 เมตร ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านคึกคักที่สุดของเขตอู่ชาง เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกมณฑลหูเป่ย ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ซอยอาหารเช้าอันดับหนึ่ง" มีอาหารขายทั้งวันตั้งแต่ 6 โมงเช้า ความคึกคักโด่งดังของการ

เป็นศูนย์รวมอาหารว่างทานเล่น ทําให้มีร้านชื่อดังเก่าแก่มาปักหลักเปิดสาขากันที่นี่ด้วย อาทิ ซาลาเปาน้ําแกงซื่อจี้

เหม่ยทังเปา ก๊วยเต๋ียวแห้งไช่หลินจี ้ก๊วยเต๋ียวเส้นถั่วเหล่าเชียนจี ้ภัตตาคารเต๋อหัวจิว่โหลว เป็นต้น รวมถึงร้านใหม่ๆ  



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างเป็ดดําโจวเฮยยา เนื้อวัวซินหนง และอาหารจีนจานด่วนอิ๋งสี่เค่อ เป็นต้น ดังนั้น 

ซอยเก่าฮู่ปู้เซี่ยงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความหลากรสยอดนิยมของเมืองอู่ฮั่น 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนคนเดิน ชู่เห่อฮั่นเจีย “สมญาเวนิสแห่งอู่ฮั่น” 

สร้างอยู่ริมแม่น้ําชู่เห่อ ระหว่างตงหูและซาหู เป็นถนนคนเดินที่มีตึกทรงยุโรปงดงาม กับร้านค้าสุดชิค มีความยาว 

1.5 กิโลเมตร เหมือนท่านเดินทางอยู่ถนนชอ้ปปิ้งของยุโรป พร้อมทั้งให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งน้ําที่สวยงาม มีร้านค้า

มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง 
ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม   
 พักที่  TIE QIAO JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
วันที่ห้า  อู่ฮั่น – วัดกุยหยวน– ถนนคนเดินฉูฮั่น – กรุงเทพฯ     

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านชม วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple) วัดเก่าแก่ที่มี

ชื่อเสียง 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่น สร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องถึงต้นราชวงศ์ชิง ภายในมีรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมขนาดใหญ่ที่ชาวจีนนิยมไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต์ 500 องค์ที่ ปั้นจากดินเหนียว

เคลือบทอง ซึ่งแต่ละองค์มีรูปร่างหน้าตาและอากัปกริยาที่ไม่ซ้ํากันเป็นวัดที่โด่งดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่ง

ชาวจีนนิยมมาไหว้พระขอพรกับพระอรหันต์ 500 รูป เพื่อให้เกิดโชคลาภ วาสนา การค้าเจริญรุ่งเรือง การเสี่ยงทาย 

ขอพรพระอรหันต์ 500 องค์ คือให้เดินเข้าไปในวิหารพระอรหันต์  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น 
12.35 น.   เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 571 ( บริการอาหารบนเครื่อง ) 
15.05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราค่าบรกิาร ** ทวัร์นี้ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็** 
พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 
วันที่ 12-16 , 13-17 เมษายน  2562 32,999.- 32,999.- 4,900.- 

 
 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองต๋ัวเครือ่งบินกรณุาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําใหต้้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทางใบใหม ่
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อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด  
- ค่าโรงแรมที่พัก         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ    
- ค่าน้ํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ** ส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนเดินทาง 15 วันทําการ **  
หมายเหตุ...กรณีทางเมืองจีนยกเลิกการทําวีซ่ากรุ๊ปเท่าน้ัน 
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%      
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  

เง่ือนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัด

จําแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือ

ขอเล่ือนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย

อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
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3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ

ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด 

และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น      
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนต๋ัวที่มใีนกรุ๊ป ทางบริษัทจองต๋ัวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้

เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต๋ัวเต็มใบ  
เอกสารการยื่นวีซ่ากรุ๊ป 

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบชัดเจน 
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@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว@ @ 
เอกสารสําหรับผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3. สําเนาบัตรประชาชน 

สําหรับผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 18 ปีมีบิดา-มารดาเดินทางด้วย 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. สูติบัตร 

- กรณีชื่อบิดา-มารดา มีเปลี่ยนชื่อ ให้แนบใบเปลี่ยนชื่อ  
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่มีบิดา-มารดา เดินทางด้วย  

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
3. สูติบัตร 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อําเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกัน ต้องมีหนังสือใบหย่า 
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเพศที่ 3 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ 
3. หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
4. หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ 
5. สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตัวต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,050 บาท 



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณดีังนี้คือ 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 
4. นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสาย

การบินกําหนด 
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการเดินทาง  

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาย

การบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 

พาสปอรต์ควรมอีายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

มิฉะนัน้บรษิัทจะไมร่ับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดินทางของท่าน 
 ห้ามน าของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า 1000 มิลลลิิตรต่อท่าน น าติดตวัขึ้นเครื่องและขนาดของ

บรรจุภัณฑ์แตล่ะชิน้ห้ามเกนิกว่า 100 มิลลลิิตรต่อบรรจุภัณฑ์ 
 ส าหรับท่านทีต่้องซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดนิทางกลับสูต่า่งจังหวัด 
         กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งนี้เพื่อป้องกันปญัหาเที่ยวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซื้อบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  


