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กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ

X

X
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กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น (CZ3030:02.25-06.50)
เขตไฉ่ เตียน-ทุ่งดอกมัสตำร์ ด-สวนสตอเบอร์ รี่
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)





3

สวนกวนอูอหี้ ยวน-ศำลเจ้ ำกวนอู-กำแพงเมือง
เกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภำยนอก-เมืองอู่ฮั่น-เขตฮั่น
โข่ ว





4

สวนซำกุระมั่วซำนทะเลสำบตงหู-นั่งรถชม
ถนนสำยซำกุระ-นั่งรถชมสะพำนข้ ำมแม่ นำ้ แยง

ซีเกียง- ถนนคนเดินชู่ เห่ อฮั่นเจีย-เมืองอู่ฮั่น
กรุงเทพฯ (CZ3029:22.25-01.15+1)



โรงแรม

X
JINGWEI INTERNATION
 HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว
HOWARD JOHNSON
 HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว

X

กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 120 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

SHCZWUH2 ซากุระบาน ที่อู่ฮนั่ เมืองเล่าปี่ (เก็งจิ๋ว) 4 วัน 2 คืน (CZ) มี.ค.61/Y-211117

1

กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม 2561
วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
02.25 น.
06.50 น.

เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่สำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น-เขตไฉ่ เตียน-ทุ่งดอกมัสตำร์ ด-สวนสตอเบอร์ รี่-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)
เหิรฟ้ าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3030 
เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าแยงซี เกียงในมณฑลหู เป่ ย มีพ้นื ที่ประมาณ 8,467
ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่ น้ า 2 สาย มี ประชากรกว่า 8 ล้านคนและมี ประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นาท่านรับกระเป๋ า
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบกล่ อง
นาท่านเดินทางสู่ ชานเมืองอู่ฮนั่ เขตไฉ่ เตียน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) ห่ างจากตัว
เมืองอู่ฮนั่ ประมาณ 65 กิโลเมตร นาท่านชม ทุ่งดอกมัสตำร์ ด ที่ปลูกไว้ท้งั ปี กว่า 1.25 หมื่นไร่ ไม่มี
มลพิษ ดอกมัสตาร์ดสีเหลืองสุดสายตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์ รี่ เป็ นแปลงปลูกแบบไร้สารพิษ ให้ท่านได้เก็บชิม (คนละ7-8ลูก )
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง อยูใ่ นมณฑลหู เป่ ย ใกล้
กับเขื่อนสามผา เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีความสาคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหูเป่ ยรองจากอู่ฮนั่ เป็ น
เมื องที่มี ประวัติก ว่า 2,700ปี เริ่ ม จากสมัย ฉู่ กั๋ว มี สถานที่ส าคัญ และสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ที่
เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ ก
 พักที่ JINGWEI INTERNATION HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว
สวนกวนอูอหี้ ยวน-ศำลเจ้ ำกวนอู-กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภำยนอก-เมืองอู่ฮั่น-เขตฮั่นโข่ ว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนกวนอูอี้หยวน อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ กาแพงเมื องเกงจิ๋ว ใช้เงิน
ลงทุ น ในการก่ อ สร้ า งถึ ง 1,500 ล้า นหยวน ใช้ค วามจงรั กภัก ดี เ ป็ นหัวข้อ ใช้วิธี ต่า งๆบอกเล่ า
ชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รู ปปั้ นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้างโดยใช้แผ่น
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เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่สี่
เช้ ำ

ทองสัมฤทธิ์กว่า 4,000 ชิ้น มีความสูง 58 เมตร หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี น้ าหนักมากกว่า 1,200 ตัน
มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ ำกวนอู เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ตั้งอยูท่ างตอน
ใต้ของเมือ งนี้ ที่นี่เมื่อ ก่อ นเชื่อ กันว่าเป็ นตาหนักของกวนอยูใ่ นสมัยที่กวนอูปกครองเมือ งเกงจิ๋ว
ภายในศาลเจ้ากวนอูก็จะมีรูปปั้ นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที่มีทหารองครักษ์ยนื อยูซ่ ้าย-ขวา
รวมทั้งมีรูปปั้ นของพีน่ อ้ งร่ วมสาบานคือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจ้ากวนอูใน
เรื่ องการทาธุรกิจ เพราะเชื่อกันว่าเทพเจ้ากวนอูเป็ นเทพเจ้าแห่ งความซื่ อสัตย์ โชคลาภ บารมีและ
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง จากนั้นนาท่านชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว)ชมภำยนอก มีความกว้าง 3.75
เมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สู ง 8.83 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรื อซุ้มอยูด่ า้ นบน กาแพงเดิมสร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋ อ ที่เห็นตอนนี้ ส่วนมากเป็ นการต่อเติมใน
ปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นที่
ระลึก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กระดูกหมูต้มรากบัว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) ตั้งอยูต่ อนกลางของแม่น้ าแยงซี
เกี ยงในมณฑลหู เ ป่ ย มี พ้ืนที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่ น้ า 2 สาย มี
ประชากรกว่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,500 ปี จากนั้นนาท่านสู่ เขตฮั่นโข่ ว ซึ่ ง
เป็ นเขตเช่าเก่าของอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่นมาก่อนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ปั จจุบนั
ได้อนุรักษ์สิ่งก่อสร้างต่างๆของแต่ละประเทศในศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 อี กทั้งยังตั้งอยู่
ริ มแม่น้ า ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับสิ่งก่อสร้างต่างๆ และชมวิวแม่น้ าอย่างเพลิดเพลิน
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรมบริเวณระเบียงด้ ำนนอก ระหว่ ำงรับประทำน
อำหำรให้ ท่ำนได้ ดื่มด่ำกับบรรยำกำศที่ล้อมรอบไปด้ วยดอกซำกุระบำนสะพรั่ ง (หมำยเหตุ:หำก
สภำพอำกำศไม่ เอือ้ อำนวยเช่ น ฝนตก หรือ อำกำศหนำวจัด จะเปลี่ยนมำรั บประทำนอำหำรภำยใน
ห้ องอำหำรแทน
 พักที่ HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว
สวนซำกุระมั่วซำนทะเลสำบตงหู-นั่งรถชมถนนสำยซำกุระ-นั่งรถชมสะพำนข้ำมแม่ น้ำแยงซีเกียงถนนคนเดินชู่ เห่ อฮั่นเจีย-เมืองอู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม สวนซำกุระมั่วซำนทะเลสำบตงหู ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ของทุกปี
เป็ นช่วงที่ดอกซากุระกาลังเบ่งบาน เมื่อถึงช่วงนี้ ทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเกือบล้านคนทยอยเดินทาง
จากท้อ งที่ ต่า งๆไปเที่ ยวเมื อ งอู่ ฮนั่ มณฑลหู เป่ ย เพราะที่ นี่มี ชื่อ เสี ย งเกี่ ย วกับจ านวนและความ
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สวยงามของดอกซากุระเป็ นอย่างยิง่ สวนซากุระแห่ งนี้ มีพ้นื ที่ประมาณ 1 แสน ตารางเมตร การจัด
สวนแบบญี่ปุ่น ซากุระที่นี่มีถึง 30 สายพันธุ์ จานวนนับหมื่นต้น และเป็ น 1 ใน 3 ของสวนซากุระ
ของโลก อี กสองแห่ งคือที่ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กา จากนั้นนาท่าน นั่งรถชมถนนสำยซำกุระ ชม
ความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งเต็มสองฝั่งถนน (หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ออำนวย
จนทำให้ ดอกไม้ ไม่ ออกดอก หรือออกดอกน้ อย ทำงบริษัทฯ จะไม่ มีกำรคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ
ทดแทนให้ )

เที่ยง
บ่ ำย

22.25 น.
01.15 น.

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน นั่งรถชมสะพำนข้ ำมแม่ น้ำแยงซี เกียง สะพานนี้ เป็ นหนึ่ งใน สะพานข้ามแม่น้ าแยงซี เกียง
ของ อู่ฮนั่ ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที่สาหรับใช้ขา้ มแม่น้ าสายยักษ์ ต้องบอกว่ากว้าง
ใหญ่กว่าเจ้าพระยาบ้านเราหลายเท่า สะพานนี้ ถือเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าแยงซี เกียง แห่ งแรกของอู่
ฮัน่ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ขา้ มแม่น้ าระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มี ความยาวทั้งสิ้ น
1,680 เมตร เป็ นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็ นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็ นทางรถไฟรางคู่ จากนั้นนาท่าน
ช้อปปิ้ งที่ ถนนคนเดินชู่ เห่ อฮั่นเจีย มีความยาว 1.5 กิโลเมตร สร้างอยูร่ ิ มแม่น้ าชู่เห่ อ ระหว่างตงหู
และซาหู เป็ นถนนคนเดินที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ให้ท่านเลือกชม
และซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอู่ฮนั่
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3029
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
*ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก*
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ซำกุระบำน ทีอ่ ่ฮู ั่น เมืองเล่ำปี่ (เก็งจิ๋ว) 4 วัน2 คืน (CZ)
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 10-13 / 16-19 / 17-20 / 22-25
23-26 มีนำคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ
(ไม่ มีรำคำเด็ก)

19,900 บำท

พักเดี่ยวจ่ ำยเพิ่ม
ท่ ำนละ

4,000 บำท

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์และไม่ มีรำคำเด็ก
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีน้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ งทำงบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ ตไทย)
 ขอเก็บหนังสื อเดินทำงตัวจริง, รู ปถ่ ำยรู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น จำนวน 2
รู ป และเอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท
(อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ำหนักสั มภำระท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อ น, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหั ก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้ น และโปรดแจ้ งทำงบริ ษัทฯ จะออกให้
ภำยหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ( ไม่ นับรวมวัน
เสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร )
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ ว ท่ ำนงดกำรใช้ บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่ เดินทำงพร้ อมคณะถือ
ว่ ำท่ ำนสละสิ ทธิ์ ไม่ อำจเรียกร้ องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
6. กำรยกเลิก
6.1
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.2
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 10,000 บำท
6.3
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4
ยกเว้ นกรุ๊ ป ที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่
พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ ำ นตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง
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เที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ท้ังหมด
เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนั้นๆ

หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้อ งมี อ ายุเหลื อ ใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือ น และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง ถ่ ำยจำกร้ ำนถ่ ำยรู ป 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น ห้ ำมแม็ครู ป , ห้ ำมรู ปเป็ นรอย ,
ห้ ำมเปื้ อน , ห้ ำมยิ้ม , ถ่ ำยหน้ ำตรง , ห้ ำมใส่ เสื้ อสี อ่อนและสี ขำว (แนะนำให้ ใส่ เสื้ อสี เข้ ม ) , ห้ ำมใส่ เสื้ อคอกว้ ำง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้ องเห็นคิว้ และใบหูท้งั 2 ข้ ำงชัดเจน, ห้ ำมผมปิ ด
หน้ ำ, ห้ ำมใส่ แวนตำสี ดำหรือกรอบแว่ นสี ดำ, ห้ ำมสวมใส่ เครื่องประดับทุกชนิด เช่ น ต่ ำงหู ,สร้ อย,กิ๊ปติดผม,คำด
ผม เป็ นต้ น อัดด้ วยกระดำษสี โกดักหรือฟูจิเท่ ำนั้น และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้นซ์ จำกคอมพิวเตอร์ **รู ป
ใหม่ ถ่ำยมำไม่ เกิน 6 เดือน และ ห้ ำมถ่ ำยรู ปเองและปริ้นเอง ห้ ำมใส่ เสื้อแขนกุด ห้ ำมใส่ ชุดรำชกำรและยูนิฟอร์ มชุด
ทำงำน ** ท่ ำนที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสื อรั บรองต้ นสั งกัดจัดมำพร้ อม
กับกำรส่ งหนังสื อเดินทำง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั
ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
7. กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
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8. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**

พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME....................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
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 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.......................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้ำน..................................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.........................ปี ........................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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