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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)   X X X  

& 
กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั�น (CZ)*)*:*&.&--*/.-*) 
เขตไฉ่เตียน-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-สวนสตอเบอร์รี�
เมืองเกงจิ8ว(จิงโจว) 
 

� � � 
JINGWEI INTERNATION 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ - ดาว 

) 
สวนกวนอูอีFหยวน-ศาลเจ้ากวนอู-กาํแพงเมือง
เกงจิ8ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองอู่ฮั�น-เขตฮั�น
โข่ว 

� � � 
HOWARD JOHNSON 
HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

M 

สวนซากุระมั�วซานทะเลสาบตงหู-นั�งรถชม 
ถนนสายซากุระ-นั�งรถชมสะพานข้ามแม่นํFาแยง 
ซีเกยีง- ถนนคนเดินชู่เห่อฮั�นเจีย-เมืองอู่ฮั�น 
กรุงเทพฯ (CZ)*&Q:&&.&--*�.�-+�) 

� � X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน �&* หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
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�กาํหนดการเดินทาง เดอืนมนีาคม 2561 
วนัแรก   กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
&).30 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัFน M 

ประตู Q บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ที�บริษทั
ฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง   

วนัที�สอง  กรุงเทพฯ-เมืองอู่ฮั�น-เขตไฉ่เตียน-ทุ่งดอกมัสตาร์ด-สวนสตอเบอร์รี�-เมืองเกงจิ8ว(จิงโจว) 
*&.&- น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอู่ฮั�น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ)0)* �   
*/.-* น.    เดินทางถึง เมืองอู่ ฮั�น ตัDงอยูต่อนกลางของแม่นํD าแยงซีเกียงในมณฑลหูเป่ย มีพืDนที�ประมาณ G,IJK 

ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพืDนที�ของแม่นํD า  � สาย มีประชากรกว่า  G ล้านคนและมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกวา่ N,OPP ปี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้ นาํท่านรับกระเป๋า 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
นาํท่านเดินทางสู่ชานเมืองอู่ฮั�น เขตไฉ่เตียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.)* ชั�วโมง)  ห่างจากตวั
เมืองอู่ฮั�นประมาณ 65 กิโลเมตร นาํท่านชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด ที�ปลูกไวท้ัDงปี กวา่  1.25 หมื�นไร่  ไม่มี
มลพิษ ดอกมสัตาร์ดสีเหลืองสุดสายตา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ จากนัDนนาํ
ท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี�  เป็นแปลงปลูกแบบไร้สารพิษ ใหท้่านไดเ้ก็บชิม (คนละK-Gลูก ) 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ8ว(จิงโจว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ �.)* ชั�วโมง อยูใ่นมณฑลหูเป่ย ใกล้

กบัเขื�อนสามผา เป็นเมืองที�ใหญ่และมีความสาํคญัเป็นอนัดบัสองของมณฑลหูเป่ยรองจากอู่ฮั�น เป็น
เมืองที�มีประวติักว่า �,KPPปีเริ� มจากสมยัฉู่กั#ว  มีสถานที�สําคญัและสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที�
เกี�ยวกบัสามก๊กมากมาย  

คํ�า    � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สามก๊ก   
   � พกัที� JINGWEI INTERNATION HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ - ดาว 

วนัที�สาม  สวนกวนอูอีFหยวน-ศาลเจ้ากวนอู-กาํแพงเมืองเกงจิ8ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองอู่ฮั�น-เขตฮั�นโข่ว 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ สวนกวนอูอีFหยวน อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง กาํแพงเมืองเกงจิ#ว ใช้เงิน

ลงทุนในการก่อสร้างถึง /,OPP ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่า
ชีวประวติัของท่านกวนอู ภายในสวนมี รูปปัD นเทพเจา้กวนอูที�ใหญ่ที�สุดในโลก ก่อสร้างโดยใชแ้ผน่
ทองสัมฤทธิ[ กวา่ I,PPP ชิDน มีความสูง OG เมตร หมายถึงท่านมีอายุ OG ปี  นํD าหนกัมากกวา่ /,�PP ตนั 
มือถืองา้วยาว KP เมตร จากนัDนนาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เมืองเกงจิ8ว(จิงโจว) ตัDงอยูท่างตอน
ใตข้องเมืองนีD  ที�นี� เมื�อก่อนเชื�อกนัว่าเป็นตาํหนักของกวนอยู่ในสมยัที�กวนอูปกครองเมืองเกงจิ#ว 
ภายในศาลเจา้กวนอูก็จะมีรูปปัD นของกวนอูองค์สีทองขนาดใหญ่ที�มีทหารองครักษย์ืนอยู่ซ้าย-ขวา 
รวมทัDงมีรูปปัD นของพี�นอ้งร่วมสาบานคือ เล่าปี�  กวนอู เตียวหุย ชาวจีนนิยมมาขอพรศาลเจา้กวนอูใน
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เรื�องการทาํธุรกิจ เพราะเชื�อกนัว่าเทพเจา้กวนอูเป็นเทพเจา้แห่งความซื�อสัตย ์โชคลาภ บารมีและ
ความเจริญรุ่งเรือง จากนัDนนาํท่านชม กําแพงเมืองเกงจิ8ว(จิวโจว)ชมภายนอก มีความกวา้ง 3.75 
เมตร  มีเนืDอที� 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.G3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อม
หรือซุ้มอยู่ดา้นบน กาํแพงเดิมสร้างขึDนยุคชุนชิวจา้นกว๋อ ที�เห็นตอนนีD ส่วนมากเป็นการต่อเติมใน
ปลายสมยัราชวงศห์มิงตน้ราชวงศชิ์ง ซึ� งไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี ให้ท่านไดเ้ก็บภาพเป็นที�
ระลึก 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...กระดูกหมูต้มรากบัว 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ ฮั�น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ) ชั�วโมง) ตัDงอยู่ตอนกลางของแม่นํD าแยงซี 

เกียงในมณฑลหูเป่ย มีพืDนที�ประมาณ  G,IJK ตร.กม. อาณาเขตอยู่ในพืDนที�ของแม่นํD า  � สาย มี
ประชากรกวา่  G ลา้นคนและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ N,OPP ปี จากนัDนนาํท่านสู่ เขตฮั�นโข่ว ซึ� ง
เป็นเขตเช่าเก่าขององักฤษ รัสเซีย ฝรั�งเศส เยอรมนีและญี�ปุ่นมาก่อนตัDงแต่สมยัราชวงศชิ์ง ปัจจุบนั
ไดอ้นุรักษ์สิ�งก่อสร้างต่างๆของแต่ละประเทศในศตวรรษที� /` ถึงตน้ศตวรรษที� �P อีกทัDงยงัตัDงอยู่
ริมแม่นํDา ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัสิ�งก่อสร้างต่างๆ และชมววิแม่นํDาอยา่งเพลิดเพลิน      

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริเวณระเบียงด้านนอก ระหว่างรับประทาน  
อาหารให้ท่านได้ดื�มดํ�ากับบรรยากาศที�ล้อมรอบไปด้วยดอกซากุระบานสะพรั�ง (หมายเหตุ:หาก 
สภาพอากาศไม่เอืFออํานวยเช่น ฝนตก หรือ อากาศหนาวจัด จะเปลี�ยนมารับประทานอาหารภายใน
ห้องอาหารแทน    

   � พกัที� HOWARD JOHNSON HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วนัที�สี�   สวนซากุระมั�วซานทะเลสาบตงหู-นั�งรถชมถนนสายซากุระ-นั�งรถชมสะพานข้ามแม่นํFาแยงซีเกยีง- 
ถนนคนเดินชู่เห่อฮั�นเจีย-เมืองอู่ฮั�น-กรุงเทพฯ 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม สวนซากุระมั�วซานทะเลสาบตงหู ในช่วงกลางเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน ของทุกปี
เป็นช่วงที�ดอกซากุระกาํลงัเบ่งบาน เมื�อถึงช่วงนีD ทุกปี จะมีนกัท่องเที�ยวเกือบลา้นคนทยอยเดินทาง
จากท้องที�ต่างๆไปเที�ยวเมืองอู่ฮั�น มณฑลหูเป่ย เพราะที�นี� มีชื�อเสียงเกี�ยวกับจาํนวนและความ
สวยงามของดอกซากุระเป็นอยา่งยิ�ง สวนซากุระแห่งนีD มีพืDนที�ประมาณ 1 แสน ตารางเมตร การจดั
สวนแบบญี�ปุ่น ซากุระที�นี�มีถึง 30 สายพนัธ์ุ จาํนวนนบัหมื�นตน้ และเป็น 1 ใน 3 ของสวนซากุระ
ของโลก อีกสองแห่งคือที�ญี�ปุ่นและสหรัฐอเมริกา จากนัDนนาํท่าน นั�งรถชมถนนสายซากุระ ชม
ความงามของดอกซากุระที�บานสะพรั�งเต็มสองฝั�งถนน  (หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอืFออํานวย
จนทําให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี�ยนโปรแกรมใดๆ 
ทดแทนให้) 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  นาํท่าน นั�งรถชมสะพานข้ามแม่นํFาแยงซีเกียง สะพานนีD เป็นหนึ� งใน สะพานขา้มแม่นํD าแยงซีเกียง
ของ อู่ฮั�น ซึ� งมีทัDงหมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที�สําหรับใชข้า้มแม่นํD าสายยกัษ ์ตอ้งบอกว่ากวา้ง
ใหญ่กว่าเจา้พระยาบา้นเราหลายเท่า สะพานนีD ถือเป็นสะพานขา้มแม่นํD าแยงซีเกียง แห่งแรกของอู่
ฮั�น ที�ถูกสร้างขึDนในปี ค.ศ. 1957 เพื�อใช้ขา้มแม่นํD าระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทัDงสิDน 
1,680 เมตร เป็นสะพานสองชัDน ชัDนบนเป็นถนน 4 เลน ชัDนล่างเป็นทางรถไฟรางคู่  จากนัDนนาํท่าน 
ชอ้ปปิD งที� ถนนคนเดินชู่เห่อฮั�นเจีย  มีความยาว /.O กิโลเมตร สร้างอยูริ่มแม่นํD าชู่เห่อ ระหวา่งตงหู
และซาหู เป็นถนนคนเดินที�มีทิวทศัน์สวยงาม มีร้านคา้มากมายให้ท่านไดช้้อปปิD ง ให้ท่านเลือกชม
และซืDอสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั   

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอู่ฮั�น 
&&.&- น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ)*&Q 
*�.�- น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ......... � � � � 

ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัFงแต่ �* ท่านขึFนไป ***) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตั8วภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัFง 

 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัFง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 
 

ซากรุะบาน ที�อู่ฮั�น เมอืงเล่าปี� (เกง็จิ8ว) M วนั& คนื (CZ) 
กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
& ท่านราคาท่านละ 

(ไม่มีราคาเด็ก) 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

ท่านละ 

วนัที� �*-�) / �/-�Q / �f-&* / &&-&- 
         &)-&/ มีนาคม &-/� 

�Q,Q** บาท M,0** บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
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หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นีF ไม่แจกกระเป๋า  ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํFามันโลกที�มี
การปรับราคาสูงขึFน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํFามันขึFนในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิiเกบ็ค่าภาษีนํFามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธิ[ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัDงนีD ขึDนอยู่กบัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทัDงนีD ขึDนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํD ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

☺ ค่าตั#วเครื�องบินชัDนทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจีน ปกติ M วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 

 � ขอเกบ็หนังสือเดินทางตัวจริง, รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.- X & นิFว พืFนหลังสีขาวเท่านัFน จํานวน & 
รูป และเอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม  ',)50 บาท  
(อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านั�น)  

☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมืDอ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํFาหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 2) กิโลกรัม จํานวน � ใบ สัมภาระติดตวัขึDนเครื�องได ้/ ชิDน ต่อท่าน นํD าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน O กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุัDงแต่ / เดือนขึDนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง / เดือน ถึง /O ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ KP ปี 
ขึDนไป ค่าชดเชยทัDงหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทัDงนีD
ยอ่มอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืFอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัFงนีFอัตราเบีFยประกันเริ�มต้นที� ))* บาท 
ขึFนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชืDอ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�
เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   
� กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขับรถ รวม �&* หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 



SHCZWUH� ซากรุะบาน ที�อู่ฮั�น เมืองเล่าปี�  (เกง็จิ#ว) 4 วนั 2 คืน (CZ) มี.ค.61/Y-�/1117  6 

� ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย ) % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทัFงหมดเท่านัFน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้
ภายหลงั ขอสงวนสิทธิiออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านัFน 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัD งแรก มดัจาํท่านละ 1*,000 บาท หรือทัDงหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวัน

เสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ )   
2. เนื�องจากราคานีD เป็นราคาโปรโมชั�น ตั#วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั#วเท่านัDน จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัDงสิDน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ[ ในการคืนเงิน  ทัDงหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ �* ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิi ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัFงสิFน  
5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทัDงที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ[ ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัDงสิDน 
6. การยกเลกิ 

6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง NP วนั  คืนค่าใช้จ่ายทัFงหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง /O วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �*,*** บาท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ /O วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิiเกบ็ค้าใช้จ่ายทัFงหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที� 

  พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง 
  เที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัFงหมด 
  เนื�องจากค่าตั8วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัFนๆ 

หมายเหตุ 
/. จาํนวนผูเ้ดินทางขัDนตํ�าผูใ้หญ่ /P ท่านขึDนไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
�. บริษทัฯ มีสิทธิ[ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีD  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
N. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
I. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึDนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
O. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทัDงจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
J. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัDงสิDน แต่ทัDงนีDทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ[ การจดัหานีDโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
K. ราคานีD คิดตามราคาตั#วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั#วเครื�องบินปรับสูงขึDน บริษทัฯ สงวนสิทธิ[ ที�จะปรับราคาตั#ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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G.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า J เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านัDน 
`. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมืDอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
/P. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัDงสิDน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
//. เนื�องจากตั#วเครื�องบินเป็นตั#วราคาพิเศษ เมื�อออกตั#วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตั#วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
/�. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทัDงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัDงหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั#วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัD ง  มิฉะนัDนทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัDงสิDน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทัFงสิFน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป & ใบ ขนาด �.- X & นิFว พืFนหลงัสีขาวเท่านัFน  ห้ามแม็ครูป , ห้ามรูปเป็นรอย , 

ห้ามเปืF อน , ห้ามยิFม , ถ่ายหน้าตรง ,  ห้ามใส่เสืFอสีอ่อนและสีขาว (แนะนําให้ใส่เสืFอสีเข้ม) , ห้ามใส่เสืFอคอกว้าง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดนักเรียน นักศึกษา , ต้องเห็นคิFวและใบหูทัFง & ข้างชัดเจน, ห้ามผมปิด
หน้า, ห้ามใส่แวนตาสีดําหรือกรอบแว่นสีดํา,  ห้ามสวมใส่เครื�องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู,สร้อย,กิxปติดผม,คาด
ผม เป็นต้น อดัด้วยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเท่านัFน และต้องไม่ใช่สติxกเกอร์ หรือรูปพริFนซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูป
ใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ / เดือน และ ห้ามถ่ายรูปเองและปริFนเอง ห้ามใส่เสืFอแขนกุด ห้ามใส่ชุดราชการและยูนิฟอร์มชุด
ทํางาน **   ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อม
กบัการส่งหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �y ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีF 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
O././ สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัFงนีFกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า / ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  O./.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  O./.N สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  O./.I กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

O.�./ สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัFงนีFกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า / ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
O.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
O.�.N สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
O.�.I กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
O.�.N ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านัDน 
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J.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีF 
J./ ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านัDน ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 
J.� หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั#ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัDนตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั   ท่านละ O,P60 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ   (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านัFน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
8. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัDนก่อนการส่ง

เอกสารยื�นวซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันัDนกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย K วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ

เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ[ ของสถานทูต และบางครัD งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย � อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนีF 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริDนซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนัFนบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีF!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีF** 

 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทัFงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส........................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.................................................. 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�........... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที�.......................เดือน........................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�.......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที�.......................เดือน.........................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัFงนีF
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีF  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 


