
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบกิฟ้ามรดกโลก ดนิแดนเทพกสิกร “เสินหนงเจีย้” 
“เขาบู๊ตึง๊” ดนิแดนสุขาวดี สักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง     14-19 กันยายน 2561 
    12-17 ตุลาคม 2561 
 

วันแรก          (1)  กรุงเทพฯ – อู่ฮ่ัน  

16.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 (เคาเตอร์ U 3-7) สายการบิน 



 

ไชน่าเซา้เธิร์นแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน (จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 

18.35 น.        ออกเดินทางสู่เมืองอู่ฮัน่ โดยเที่ยวบินที่ CZ3058   
22.55 น. ถึงเมือง อู่ฮ่ัน เป็นเมืองใหม่ที่เกิดจากการรวม

เมืองเก่า 3 เมืองเขา้ดว้ยกนั คือ อู่ชาง   ที่มีมา
ตั้งแต่สมยัราชวงศ ์ฮัน่      ฮัน่หยาง เมืองเก่าอายุ
กวา่ 1,400 ปี และฮัน่โข่ว อดีตหมู่บา้นธรรมดาๆ 
กลายเป็นที่ตั้งมัน่ทางทหารในสมยัราชวงศซ่์ง 
และ 1 ใน 4      เมืองการคา้สาํคญัของจีนในสมยั
ราชวงศห์มิง     ยคุล่าอาณานิคมฮัน่โข่วถูกทางการแบ่งเป็นพื้นที่สมัปทานของสมัปทานองักฤษ ฝร่ังเศส  
เยอรมนั รัสเซีย และญี่ปุ่ น ทาํใหต้วัเมือง     ฮัน่โข่ว เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกที่สวยงาม
คลา้ยเซ่ียงไฮ ้ หลงั  ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร นาํท่านสู่ที่พกั  
       พัก武汉万科君澜酒店- Wuhan Narada Grand Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง         (2)    อู่ฮ่ัน – เขาบู๊ต๊ึง หรือ อู่ตังซัน – เนินเขาไท่จึพอ – ต าหนักยอดเขาทอง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นนาํท่านเดินสู่ เขาบู๊ต๊ึง หรือ อู่ตังซัน ใน
ภาษาจีนกลาง มอีีกช่ือว่า ไท่เหอซัน ซ่ึงเป็น
ธรรมชาติที่สวยงาม และยงัไดรั้บรางวลัมรดกโลก
ทางวฒันธรรม และธรรมชาติ ในปี ค.ศ.1997 มีความ
ยาว 400 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาที่มีความสาํคญัของ
ลทัธิเต๋า ที่เล่าสืบมาวา่ ปรมาจารยเ์จินอู่ หรือเทพเจา้
เสวยีนอู่ ที่ศาสนาเต๋าเคารพนบัถือ ไดบ้าํเพญ็ตบะบน
ยอดเขาแห่งน้ี รู้สึกติดอกติดใจกบัเทือกเขา ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ไดใ้ชว้ชิาทั้งบุ๋นและบูต่้อกรกบั
ภิกษุหลายรูปของฝ่ายพทุธ จนไดรั้บชยัชนะสามารถยดึเขาแห่งน้ีเป็น ที่พาํนกัสืบมา... เขาบูต้ึ๊งได ้ กลาย
มาเป็นแหล่งฝึกวชิา และเขา้ฌานของนกัพรตลทัธิเต๋า หลายสาํนกัมาหลายยคุสมยั และยงัเป็นที่กาํเนิด
สุดยอดวชิากงัฟูที่โด่งดงั ตามที่เราเคยคุน้หูคุน้ตาใน
นิยายกาํลงัภายในดว้ย เขตโบราณสถานบนเขาบูต้ึ๊ง มี
พื้นที่รวมทั้งส้ิน 321 ตร.กม. ประกอบดว้ย ส่วนที่เป็น
หมู่ตึกโบราณ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 
และส่วนที่เป็นทิวทศัน์ธรรมชาติ อาทิ สระนํ้ า บ่อ
นํ้ าพรุ้อน ถํ้า หนา้ผาและยอดเขา รวมกวา่ร้อยแห่ง 
บนเขาบูต๊ึ้ง มีสถาปัตยกรรมนบัตั้งแต่สมยัถงั ซ่ง 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297437-d9801334-Reviews-Wuhan_Narada_Grand_Hotel-Wuhan_Hubei.html


 

หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็นอารามหรือวหิารที่มีความสาํคญัในศาสนาเต๋าซ่ึงโบราณสถาน ที่
หลงเหลือมาจนทุกวนัน้ี ส่วนใหญ่ เป็นสถาปัตยกรรมสมยั ราชวงศห์มิง ที่เป็นเช่นน้ีสืบเน่ืองมาจาก 
กษตัริยเ์ฉิงจู่จูต้ี (หยง่เล่อ) ทรงเคารพเล่ือมใสในศาสนาเต๋าอยา่งแรงกลา้ ในรัชสมยัของพระองคโ์ปรด
ใหมี้การสร้างศาสนสถานของศาสนาเต๋าขึ้นมากมายนัน่เอง   

เที่ยง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่ จุดไฮไลท์ของเขาบู๊ตึง้ 
ตั้งอยูบ่นยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซ่ึง
เป็นที่ตั้งของ ต าหนักยอดเขาทอง หรือวัดวิหารทอง ซ่ึง
เป็นตาํหนกัที่เช่ือกนัวา่จะนาํแต่โชคลาภมาให ้เป็นที่ตั้ง
ของพระรูปสาํริดของจกัรพรรดิเจินอู่ ผูไ้ดรั้บการยกยอ่ง
เป็นหน่ึงในเทพเจา้ทางลทัธิเต๋า ที่มาของวหิารทองเพราะ 
อาคารภายในวดับุดว้ยแผน่ทอง นาํท่านเดินทางสู่ เนินเขาไท่จึพอ หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่ ฟู่เจินกวน 
ตั้งอยูบ่นยอดเขาสิงโต เป็นส่ิงปลูกสร้างโบราณที่มีช่ือเสียงจนไดรั้บการขยายนามวา่เป็นหอแห่งมายา
เร่ิมสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง กษตัริยห์ยง่เล่อปีที่ 10 (ปี 1412 ) ไดมี้พระราชโองการใหส้ร้างขึ้น และ
ในสมยัราชวงศแ์มนจู กษตัริยค์งัซี ไดบู้รณะใหม่ถึง 3 คร้ัง ในปัจจุบนัไดอ้นุรักษใ์หค้งสภาพเดิมไว ้เป็น
ส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ต ั้งอยูบ่นเขาบูต้ึ๊ง 

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พัก武当山琼台宾馆Wudangshan Qiongtai Hotel บนเขาระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม          (3)   วังจ่ือเซียวกง (วงัเมฆสีม่วง)  – วังหนานเหยียน – บู๊ตึง้ –  เสินหนงเจีย้  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  นาํท่านชม วังจ่ีอเซียวกง  หรือ วงัเมฆสีม่วง เป็นวงัที่ไดรั้บ

การบูรณะไวเ้ป็นอยา่งดีและสมบูรณ์แบบที่สุด เที่ยวชม วัง
หนานเหยยีน  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขา เป็นวงัที่เหมือนตั้งไวอ้ยู่
ที่หนา้ผาเป็นสถานที่เก่าแก่และมีช่ือเส่ียงของบูต้ึ๊ง 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสู่เสินหนงเจีย้ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย 
มีความสูงเหนือระดบันํ้ าทะเลเฉล่ียแลว้กวา่ 1,700 เมตร โดย
ยอดเขาเสินหนงเจ้ียเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล 3,105.4 เมตร และเป็นยอดเขาสูงสุดในภาค
กลางของจีนส่ิงแวดลอ้มและภูมิอากาศแบบพเิศษทาํใหเ้สิน



 

หนงเจ้ียกลายเป็นแถบถ่ินที่รวบรวมพชืพนัธุ์ชนิดต่างๆ ทั้งแบบภาคใตแ้ละภาคเหนือเขา้ไวด้ว้ย และมี
สตัวห์ลายชนิดอาศยัอยู ่ ที่น่ีมีระบบภาวะนิเวศป่าไมแ้บบก่ึงเขตร้อนทีอ่นุรักษไ์วอ้ยา่งดีในแผน่ดินใหญ่ที่
อยูเ่สน้แวงกลางในซีกโลกเหนือ  

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักที่เสินหนงเจีย้   神農架阿爾卡迪亞森林酒店  Arcadia International Forest Hotelระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ส่ี     (4)         อุทยานเสินหนงเจีย้ – เสินหนงถัน – เมืองอี๋ชาง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านชม เสินหนงถัน แท่นบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยูใ่น
พื้นที่เปิดของการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พพิธิภณัฑต์วัอยา่งผีเส้ือ รูป
ป้ันววัของ เสินหนง รูปป้ันยนืสูง 21 เมตรและ กวา้ง 35 
เมตร หินหา้สีเป็น องคป์ระกอบ หมายถึง ทองไม ้นํ้ า ไฟ 
และ ดิน   
นาํท่านเที่ยวชมอุทยานเสินหนงต่ิง "เขตป่าเสินหนงเจ้ีย" 
อีกหน่ึงสถานที่ทอ่งเที่ยวที่น่ามาเยอืน ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณ
ชายขอบตะวนัตกของมณฑลหูเป่ย ที่น่ีเป็นเขตปกครอง
เพยีงแห่งเดียวของประเทศจีนที่ใช ้ “เขตป่าไม”้ มาตั้ง
ช่ือ   เสินหนงเจ้ีย เป็นสนัปันนํ้ าของแม่นํ้ าแยงซีเกียงและ
แม่นํ้ าฮัน่สุ่ย ภายในพื้นที่มีขมุขา่ยแม่นํ้ าส่ีสาย คือ แม่นํ้ า
เซียงซี แม่นํ้ าเหยยีนตู ้ แม่นํ้ าหนานเหอ และแม่นํ้ าตู่เหอ 
เน่ืองจากบริเวณน้ีอยูใ่นเขตมรสุมก่ึงร้อนทิศเหนือแถบ
เสน้ละติจูดกลาง อากาศเยน็สบายและมีฝนตกชุก      เม่ือ
ความสูงจากระดบันํ้ าทะเลเพิม่ขึ้นทุกๆ 100 เมตร ฤดูกาล
จะต่างกนั 3-4 วนั สภาวะแตกต่างกนัแบบ “เชิงเขาร้อน
ดัง่ฤดูร้อน ยอดเขาสดช่ืนดัง่ฤดูใบไมผ้ลิ ตีนเขาสบายดัง่ 
ฤดูใบไมร่้วง ยอดดอยเป็นนํ้ าแขง็ สีแดง-สม้-เหลือง-เขียว
ดูไม่เบื่อ แต่ไม่อาจจาํแนกวา่เป็นฤดูใบไมผ้ลิฤดูร้อน ฤดูใบไมร่้วงหรือฤดูหนาว” เป็นคาํพรรณนา
ความผดิแผกของภูมิอากาศที่เสินหนงเจ้ีย  จากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งมีความร้อนช้ืนสลบักบั
ความกดอากาศสูงของแผน่ดินใหญ่ที่แหง้และหนาวเยน็ ประกอบกบัมี การปรับพลงัความร้อนและ
ปริมาณฝนของป่าดงดิบบนภูเขาสูงจึงทาํใหท้ี่น่ีมีสภาพภูมิอากาศที่เยน็สบาย ฤดูร้อนไม่ร้อนจดั ฤดู
หนาวก็ไม่หนาวจดัจนเกินไป ขณะที่เมืองต่างๆ ทางตอนใตเ้ป็นฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงที่เสินหนงเจ้ีย
แห่งน้ีกลบัเป็นดินแดนที่เยน็สบาย        สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะและสภาพ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiPtbzCr6jVAhWFxLwKHUhmAKEQFghoMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.bestchinahotel.com%2Fbig5%2Fhotels%2F386849.html&usg=AFQjCNFHaqRnmOJ-EwVgDXpOoXhf0c9WhA


 

ภูมิอากาศสามมิติทาํใหเ้สินหนงเจ้ียกลายเป็นแถบผลดัเปล่ียนของพชืพนัธุภ์าคเหนือภาคใตข้องจีนและ
เป็นบริเวณที่สตัวน์านาชนิดมาขยายพนัธุแ์ละดาํรงชีวติปะปนอยูด่ว้ยกนั  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมอืงอี๋ชาง ซ่ึงเป็นตน้ทางการเดินเรือ เป็นเมืองชาวฮัน่ที่ต ั้งมานานแลว้ จนถึง 
ค.ศ. 1877 หลงัจากจีนทาํสนธิสญัญากบัองักฤษจึงเร่ิมมีการคา้กบัต่างชาติ ชมเมืองอ๋ีชาง วดัและสถานที่
สาํคญั สมัผสัวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเมืองอ๋ีชาง ณ ปัจจุบนั   

ค า่    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พัก  宜昌万达皇冠假日酒店 Crowne Plaza Yichang   ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า       (5)     เมืองอี๋ชาง – เมืองจิงโจว – ศาลเจ้ากวนอู – อู่ฮ๋ัน –  เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู  
                             - ช้อปป้ิงถนนฉู่เหอฮ่านเจีย  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิงโจว โดยรถโคช้ปรับ
อากาศ  เป็นเมืองเล็กๆอยูร่ะหวา่งเมืองอู่ฮัน่กบัเมืองอ๋ีชาง 
เมืองจิงโจวในสมยัสามก๊กเป็นเมืองหนา้ด่านช่ือวา่เมืองเกง
จ๋ิว ซ่ึงคร้ังหน่ึงเมืองน้ีขงเบง้แนะนาํใหเ้ล่าป่ียดึเมืองน้ี 
เพราะเมืองเกงจ๋ิวเป็นเมืองที่มีชยัภูมิที่ดีที่สุด ต่อมากวนอูพี่
นอ้งร่วมสาบานของเล่าป่ีไดม้าเป็นเจา้เมืองปกครองเมืองน้ี 
จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม ศาลเจ้ากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองน้ี ที่น่ีเม่ือก่อนเช่ือกนัวา่
เป็นตาํหนกัของกวนอยูใ่นสมยัที่กวนอูปกครองเมืองเกงจ๋ิว ภายในศาลเจา้กวนอูก็จะมีรูปป้ันของกวนอู
องคสี์ทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษย์นือยูซ่า้ย-ขวา รวมทั้งมีรูปป้ันของพีน่อ้งร่วมสาบานคือ เล่าป่ี 
กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจา้กวนอูในเร่ืองการทาํธุรกิจ เพราะเช่ือกนัวา่เทพเจา้กวนอูเป็น
เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย ์โชคลาภ บารมีและความเจริญรุ่งเรือง  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮ่ัน โดยรถโคช้
ปรับอากาศ เป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ย มณฑลที่ตั้ง
อยูใ่นเขตภาคกลางของประเทศจีน 
 ทิศเหนือติดกบั    มณฑลเหอหนาน และมณฑลอนัฮุย 
ทิศตะวนัออกติดกบัมณฑลเจียงซี ทิศใตติ้ดกบัมณฑลหู
หนานมหานครฉงช่ิง นาํท่านสู่ เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตง
หู ตั้งอยูท่างตะวนัออกของเมืองอู่ฮัน่ในปี 1982 รัฐบาลได้
จดัใหท้ี่น่ีเป็นจุดชมววิที่สวยงามที่สุดของเมืองอู่ฮัน่มี
พื้นที่ 88 ตร.กม. และคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของเมือง ที่
ทะเลสาบตงหูท่านสามารถชมไดท้ั้ง 4 ฤดู ซ่ึงจะเห็นไดถึ้ง  ความแตกต่างทั้งทางธรรมชาติ ดอกไม ้



 

อุณหภูมิและววิทิวทศัน์ เป็นตน้ ถา้เปรียบความงามของซีหูเหมือนสีสนัแบบโลกตะวนัตก ตงหูก็เปรียบ
เหมือนความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวนัออก  

คํ่า    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
นาํ ท่านสู่แหล่ง ช้อปป้ิงถนนฉู่เหอฮ่านเจีย (Chu River 
and Han Street) ขาชอ้ปตวัจริงตอ้งไม่พลาดแหล่งชอ้ป
ป้ิงสาํคญั 2 แห่งน้ีของอู่ฮัน่ เพราะที่น่ีมีทั้งแบรนดเ์นม
สุดหรูใหไ้ดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งสะใจ หรือใครจะชอ้ปรา
คาเบาๆ สบายกระเป๋า ก็มีสินคา้พื้นเมืองใหเ้ลือกสรร 
รวมถึงอาหารรสชาติอู่ฮัน่แท้ๆ  ที่รอใหเ้ราไปเลือกชิมอีก
ต่างหาก เหมาะกบัการเปล่ียนบรรยากาศหลงัจากไปท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเตม็อ่ิม     
พักที่อู่ฮ่ัน  武汉香格里拉大酒店- Shangri-La Hotel, Wuhan ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก       (6)       วัดกุ้ยหยวน – ฮ่ันโข่วเจียงทาน  – อู่ฮ๋ัน – กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดกุ้ยหยวน อายรุาว 300 ปี เป็นวดัพทุธจาก
สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 16 โดยเป็นเพียงวดัไม่ก่ีแห่งที่ไม่ไดถู้ก
ทาํลายไปในสมยัการปฏิวตัิวฒันธรรมยงัมิไดมี้การบูรณะ
ซ่อมแซม นาํท่านมนสัการพระอรหนัต ์500 องค ์ที่ป้ันจากดิน
เหนียวฉาบดว้ยสีทองเดินไปดา้นหลงัติดริมฝ่ังแม่นํ้ าของวดั
ใหท้่านนมสัการพระโพธิสตัยก์วนอิม นาํท่านชม ฮ่ันโข่วเจียง 
ทานหรือที่เรียกกนัวา่หาดริมแม่นํ้ า  ตั้งอยูใ่นเมืองอู่
ฮั้นทางตอนเหนือของแม่นํ้ าแยงซีเกียงเป็นหาดริม
แม่นํ้ าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  มีพื้นที่ 1.6 ลา้นตาราง
เมตร   อยูใ่กลก้บัถนนคนเดินเจียงฮัน่ และอยูต่รง
ขา้มกบัหอนกกระเรียนเหลือง  ที่น่ีเปรียบเหมือน
สวนสาธารณะทางวฒันธรรมขนาดใหญ่แห่งหน่ึงที่ใหค้วามบนัเทิง เป็นสถานที่ผกัผอ่นและท่องเที่ยว 
หาดริมแม่นํ้ าแห่งน้ีนบัเป็นจุดศูนยก์ลางจุดชมววิทิวทศัน์ที่สวยงามของเมืองอู่ฮัน่ ในแต่ละปีมี
นกัท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาตินบัลา้นคนหลงัไหลกนัมาชมทศันียภาพของเมืองอู่ฮัน่ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
14.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ CZ3057   
17.30 น.    ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297437-d306025-Reviews-Shangri_La_Hotel_Wuhan-Wuhan_Hubei.html


 

ก าหนดเดินทาง    ไม่เข้าร้านช้อป 
  

อัตราค่าบริการ  
จ านวน 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 32,800  บาท  6,800  บาท 
หมายเหตุ...สัมภาระทีจ่ะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทั้งไปและกลบั ได้เพยีงท่านละ 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กโิล  หาก เกนิ 
สายการบินเรียกเกบ็ ช้ินละ 450 หยวน 
อตัรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)              ค่านํ้าหนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/หอ้ง)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
    ค่าวีซ่า( VISA GROUP)                    บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรานีไ้ม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 
  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน                                            
   ค่านํ้าหนกัเกิน 23  ก.ก.  
  ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่
อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลง
ของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืน
ได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจ
รับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  
เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือ
ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


