บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่

กําหนดการ

1

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

2

กรุงเทพฯ-เมื องอู่ฮั่น (CZ3030 : 02.25-06.50)
เมื องซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมื องจงเสี ยง
หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสี ยง

3

เมื องจงเสี ยง-สวนพื้นทีช่ ื้ นทะเลสาบโม่ โฉว
เมื องเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน
กําแพงเมื องเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก

เช้ า เที่ยง เย็น
X





โรงแรม

X

X



MOCHOU LAKE
 HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว



WANDA REALM
 JINGZHOU HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
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4

เมื องเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมื องอู่ฮั่น-ผ่ านชมสะพานข้ าม
แม่ นํ้าแยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชม 
ใบไม้ เปลี่ ยนสี )-พิพธิ ภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย-ถนนอาหาร
ฮู่ป้-ู อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3029 : 22.00-00.40+1)



✈

กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปหั วหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2561
วันแรก

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ า งประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิ น CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้า หน้ า ที่ บริ ษ ัท
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก ท่ า่ น
กรุงเทพฯ-อู่ฮั่น-เมื องซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมื องจงเสี ยง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสี ยง
เหิ รฟ้าสู ่ เมื องอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3030
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมื องอู่ฮั่น ตัง้ อยูต่ อนกลางของแม ่นํ้าแยงซีเ กีย งในมณฑลหู เ ป่ ย มีพื้ น ที่ ประมาณ 8,467
ตร.กม.อาณาเขตอยูใ่ นพื้นที่ของแม ่นํ้า 2 สาย มีประชากรกว ่า 8 ล้านคนและมีประวัติศ าสตร์ ย าวนาน
กว ่า 3,500 ปี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุ ลกากร
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่ อง)
นําท่านเดินทางสู ่ เมื องซุยโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัง้ อยู ท่ างตอนเหนื อ ของมณฑล
หู เป่ ย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ตุ๋นแปะก๊ วย
นําท่านเที่ยวชมความงดงามของใบไม้เ ปลี่ ย นสี ณ อาณาจั ก รกิ ง โกะ " กิง โกะ " เป็ นภาษาญี่ ป่ ุ น
หมายถึงแปะก๊วยของชาวจีนนั้นเอง ซึ่งมีจาํ นวนต้นแปะก๊วยกว ่า 5 ล้านต้น ต้น เก า่ แก โ่ บราณที่ มีอ ายุ
เกิน 1,000 ปี มปี ระมาณ 308 ต้น และอายุ ประมาณ 100 ปี ประมาณ 17,000 ต้น ที่ ไ ด้รั บดู แ ลรั ก ษา
เป็ นอย่างดี ในชว่ งเดือนพฤศจิกายน ของทุกๆปี ถือเป็ นชว่ งบรรยากาศที่ดีที่สุ ดในการชมการเปลี่ ย น
สี และผลัดใบของต้นแปะก๊วย (หากสภาพอากาศไม่ เอื้ ออํานวยจนทํา ให้ ใบไม้ เ ปลี่ ย นสี และผลั ด ใบ
น้ อย ทางบริษทั ฯ จะไม่ มีการคื นเงิน หรื อเปลี่ ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมื องจงเสี ยง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ ว โมง) ตั้ง อยู ท่ างตอนกลาง
ของมณฑลหู เป่ ย ถือเป็ นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมของจี น และยัง เป็ น
สถานที่เกิดของวัฒนธรรมรัฐฉูท่ ี่มปี ระวัติยาวนานกว ่า 2,700 ปี นําท่า นเที่ ย วชม หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรม
จงเสี ยง (หมู่บ้านโม่ โฉวหรื อ หมู่ บ้ า นอายุ ยื น ) ภายในหมูบ่ ้า นมีร้ า นขนมพื้ น เมือ ง บ้า นพัก แบบ

วันทีส่ อง
02.10 น.
06.10 น.
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย
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คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

ชาวบ้าน ร้านอาหารพื้ น เมือ ง โรงงานผลิ ตสิ น ค้า พื้ น เมือ ง ฯลฯ ให้ ทา่ นได้เ ดิ น ชมและชิ มตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุ ขภาพ
 พักที่ MOCHOU LAKE HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ****
เมื องจงเสี ยง-สวนพื้นทีช่ ื้ นทะเลสาบโม่ โฉว-เมื องเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กําแพงเมื อ ง
เกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม สวนพื้นทีช่ ื้ นทะเลสาบโม่ โฉว เป็ นทะเลสาบใหญ่อนั ดับ 1 ของฝั่ ง ตอนใต้ของแมน่ ้ ํ า
ฮัน ภายในเขตทะเลสาบมีเกาะเล็กใหญ่กว ่า 32 เกาะ ให้ทา่ นได้สัมผัสกับธรรมชาติไ ด้อ ย่างจุใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุ ปกระดู กหมูต้มรากบัว
นําท่านเดินทางสู ่ เมื องเกงจิ๋วหรื อจิงโจว (ใช้ เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชั่ ว โมง) อยู ใ่ นมณฑลหู เ ป่ ย
ใกล้กบั เขื่อนสามผา เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีความสําคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหู เ ป่ ยรองจากอู ฮ่ ั่น
เป็ นเมืองที่มปี ระวัติกว ่า 2,700 ปี เริ่ มจากสมัยฉูก่ วั ๋ มีส ถานที่ สํ า คัญ และสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ที่
เกีย่ วกับสามก๊กมากมาย นําท่านเดิ น ทางสู ่ สวนกวนอู อี้ ห ยวน อยู ท่ างทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ของ
กําแพงเมืองเกงจิว๋ ใช้เงิ นลงทุนในการก ่อสร้างถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดี เ ป็ นหั วข้อ ใช้
วิธีตา่ งๆบอกเล่าชีวประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี รู ปปั้ นเทพเจ้า กวนอู ที่ใ หญ่ที่สุ ดในโลก
ก ่อสร้ า งโดยใช้แ ผ่น ทองสั มฤทธิ์ กวา่ 4,000 ชิ้ น มีความสู ง 58 เมตร หมายถึ ง ท่า นมีอ ายุ 58 ปี
นํ้าหนักมากกว ่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้น นําท่านชม กําแพงเมื อ งเกงจิ๋ ว (จิ ว โจว) ชม
ภายนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร มีเนื้ อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโ ลเมตร สู ง 8.83 เมตร มี 6
ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรื อซุ้มอยู ด่ ้า นบน กํา แพงเดิ มสร้ า งขึ้ น ยุ คชุน ชิ วจ้า นกว๋ อ ที่ เ ห็ น ตอนนี้
ส่วนมากเป็ นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ ง ได้รั บการดู แ ลรั ก ษาเป็ นอย่า งดี
ให้ทา่ นได้เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ ก
 พักที่ WANDA REALM JINGZHOU HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ****
เมื องเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมื องอู่ฮั่น-ผ่ านชมสะพานข้ ามแม่ นํ้าแยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู
(ชมใบไม้ เปลี่ ยนสี ) -พิพธิ ภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย-ถนนอาหารฮู่ป้-ู อู่ฮั่น-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ เมื องอู่ฮั่น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ ว โมง) ตั้ง อยู ต่ อนกลางของแมน่ ้ ํ าแยงซี
เกียงในมณฑลหู เป่ ย มีพื้ น ที่ ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยู ใ่ นพื้ น ที่ ของแมน่ ้ ํ า 2 สาย มี
ประชากรกว ่า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกวา่ 3,500 ปี นํ า ท่า น นั่ ง รถชมสะพานข้ า ม
แม่ นํ้าแยงซีเกียง สะพานนี้ เป็ นหนึ่ งในสะพานข้ามแม ่นํ้าแยงซีเกียงของอูฮ่ นั่ ซึ่งมีท้ งั หมด 7 สะพาน
และ 1 อุโมงค์ ที่สําหรับใช้ขา้ มแม ่นํ้าสายยักษ์ ต้องบอกว ่ากว้างใหญ่กว ่าเจ้า พระยาบ้า นเราหลายเท่า
สะพานนี้ ถือเป็ นสะพานข้ามแม ่นํ้าแยงซีเกียงแห่งแรกของอูฮ่ นั่ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่ อ ใช้
ข้ามแม ่นํ้าระหว ่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทัง้ สิ้ น 1,680 เมตร เป็ นสะพานสองชั้น ชั้น บนเป็ น
ถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็ นทางรถไฟรางคู ่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซา
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บ่ าย

คํ่า
22.00 น.
00.40 น.

นําท่านเดินทางสู ่ สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู สร้างขึ้นในปี 1982 โดยรั ฐ บาลจี น ให้ ที่นี่ เ ป็ นจุ ดชม
วิวที่สวยที่สุดแห่งเมืองอูฮ่ นั่ โดยแต่ละเดือนจะมีดอกไม้อ อกตามฤดู อ ย่า งสวยงาม ให้ ทา่ นได้ช มวิว
ทิวทัศน์ ที่งดงามยามใบไม้เปลี่ยนสี กิง่ ใบของต้นไม้นานาพันธุ์ พากัน แปลงโฉมอวดสี สั น เพื่ อ รอวัน
ผลัดใบ กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นา่ ตื่นตา รอให้ผคู ้ นไปสั มผัส จากนั้ น นํ า ท่า นเที่ ย ว
ชม พิพธิ ภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มขี ื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศจี น ที่ ใ ช้แ สดงผล
งานวัตถุ โ บราณที่ สํ า คัญ ทางประวัติศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ง มีของลํ้ าค่า ทาง
ประวัติศาสตร์ มากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกว ่า 2,400 ปี จากหลุ มศพของกษัตริ ย์ เ ฉิ ง โฮ ว่ อี้ , ระฆัง
ชุดจําลองซึ่งจะมีคณะนักแสดงเล่นโดยพร้อมเพรี ย งกัน ในห้ อ งโถงที่ อ ยู ถ่ ัดไป (ปิ ดทุก วั น จั น ทร์ )
ต่อจากนั้นนําท่านสู ่ ถนนอาหารฮู่ป้ ู มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปั จจุ บัน ตั้ง อยู ใ่ นย่า นคึ ก คัก ที่ สุ ด
ของ เมืองอูฮ่ นั่ ซึ่งได้รับการยกย่องว ่าเป็ น "ซอยอาหารเช้า อัน ดับหนึ่ ง" มีอ าหารขายทั้ง วัน ตั้ง แต่ 6
โมงเช้า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก ่เวลา นําท่านเดินทางสู ส่ นามบิน เมืองอูฮ่ นั่
เหิ รฟ้าสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3029
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คื องานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึ้นไป ***)

ทัวร์ คณ
ุ ธรรม อ่ฮู ั่น...แกงเหลือง
อาณาจักร กิงโกะทองคําพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (CZ)
อัตราค่ าบริ การ (ราคาต่ อท่ าน)
เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่
18,999 บาท
18,999 บาท
วันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน2561

กําหนดการเดินทาง

ราคา
พักเดีย่ ว
ไม่ รวมตั๋ว
จ่ ายเพิม่
3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท
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วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2561

18,999 บาท

18,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561

19,999 บาท

19,999 บาท

3,500 บาท 11,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบิน มีก ารปรั บราคาภาษี น้ ํ ามัน ขึ้ น ทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่า ภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก ่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 16 ก.ค.61 เป็ นเงิน 1,525 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมือ้ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระท่านละไม ่เกิน 23 กิโลกรัมจํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ อ งได้ 1 ชิ้ น ต่อ ท่า น นํ้ าหนั ก ต้อ งไมเ่ กิน
5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่ อนไขของแต่ละสายการบินที่ มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว ่างการเดินทาง ท่านละไม ่เกิน 1,000,000 บาท (ค่า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผูเ้ อาประกันที่มอี ายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว ่าง 1 เดือน ถึ ง 15 ปี และผู ้ที่มีอ ายุ สู ง กวา่ 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่า ชดเชยที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มกี ารตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้อ งมีใ บเสร็ จ และมีเ อกสารรั บรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู กค้ าท่านใดสนใจ ซื้ อ ประกั น การเดิ น ทางเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษ ัท ฯ ** *ทั้ง นี้ อั ต ราเบี้ ย ประกั น เริ่ ม ต้ น ที่ 330 บาท
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติ ดเชื้ อ , ไวรั ส , ไส้ เ ลื่ อ น, ไส้ ติ่ง , อาการที่ เ กี่ย วข้อ ง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ย หายโดยเจตนา, การฆ่า ตัวตาย, เสี ย สติ , ตกอยู ่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บจากการทะ เลาะวิวาท การแท้ง บุ ตร, การบาดเจ็ บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก อ่ การร้ า ย การยึ ดพาหนะ และการปล้น อากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่ อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่านั้น !!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่ นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ เชน่ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 40 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรั บเงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง จะต้อ งบวก
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จา่ ย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ง ทางบริ ษ ัทฯ จะออกให้ ภ ายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ ถูกให้ก บั บริ ษ ัททัวร์ เท่านั้น
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5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่ อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทัง้ หมด (ภายใน 3 วัน หลัง จากทํา การจอง) พร้ อ มส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ทีใ่ ห้ กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่ น ด่ ว น 2 วั น ทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น )
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลื อ ก ่อนเดินทาง 15 วัน (ไม ่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิ กการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก ่อนเดินทาง 30 วัน คื นค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก ่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว ่า 1-14 วันก ่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม ่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษ ัทฯ จะพิ จารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทง้ ั นี้ ทา่ นจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จา่ ยที่ ไ มส่ ามารถเรี ย กคื น ได้ เช น่ ค่า ตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่า ใช้จา่ ยอื่ น ๆ ที่ เ กิดขึ้ น ตามจริ ง ในกรณี ที่ไ ม ่
สามารถเดินทางได้
 เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ ไมเ่ ดิ น ทางพร้ อ มคณะถื อ วา่
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม ่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงิ นมัดจําคืน ไม ่ว ่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางชว่ งวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อ ค่า มัดจํา ที่ พ ัก รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ เช น่
Extra Flight และ Charter Flight จะไม ่มีการคืนเงิ นมัดจํา หรื อ ค่า ทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ อ งจากค่า ตัว๋ เป็ นการเหมาจ่า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลั บ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม ่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่อ งเที่ ย วเป็ นไปอย่า งราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม ่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ แ ละอื่ น ๆที่ อ ยู น่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช น่ การเจ็ บป่ วย, การถู ก ทํา ร้ า ย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่า ช้า จากสายการบิ น , การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน,
การก ่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้า หรื อ ออกเมือ งจากเจ้า หน้ า ที่ ตรวจคนเข้า เมือ ง หรื อ เจ้า หน้ า ที่ ก รม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรั บผิ ดชอบของบริ ษ ัทฯ
 หากไม ่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม ่มีการคืนเงิ นใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม ่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้ น บริ ษ ัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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 ทางบริ ษทั ฯจะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษ ัทฯไมค่ รบ อาทิ ไมเ่ ที่ ย วบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยให้ ตัวแทนต่า งประเทศแบบเหมาขาดก อ่ น
ออกเดินทางแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้า ประเทศที่ ร ะบุ ใ น
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม ่คืนค่า บริ ก ารไมว่ ่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น อัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม ่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บัติเ หตุ ที่เ กิดจาก
ความประมาทของตัวนัก ท่องเที่ ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อ เจ้า หน้ า ที่ ของบริ ษ ัท ฯ ก อ่ นทุ ก ครั้ ง มิฉ ะนั้ น ทาง
บริ ษทั ฯจะไม ่รับผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมือ่ ท่านตกลงชําระเงิ นไม ่ว ่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษ ัทฯ จะถื อ วา่ ท่า นได้ย อมรั บในเงื่ อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มอี ายุการใช้งานไม ่ตํ่ากว ่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํารุด เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า -ออกเมื อ ง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว ่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลั งสี ขาวเท่านั้น !!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้า มเปื้ อน, ห้ า มยิ้ ม, ห้ า มใส่เ สื้ อ สี อ อ่ น และสี ขาว (ห้ า มใส่เ สื้ อ คอกว้า ง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา), ห้ า มใส่แ วนตาสี ดํา หรื อ
กรอบแว ่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิ ด เชน่ ต่างหู สร้อย กิป๊ ติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็ นคิ้ว และใบหู ท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โ กดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม ่ใชส่ ติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม ่ถ่ายมาไม ่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณาเตรี ยมหนั ง สื อ รั บรองต้น สั ง กัดจัดมาพร้ อ มกับการส่ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอ่ แม ่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่ แม ่
4. กรณีชื่อไม ่ตรงกับสู ติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอ่ แม ่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพอ่ แม ่
4. กรณีชื่อไม ่ตรงกับสู ติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ อ่ แม ่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
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6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุ บนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ั บยื่นวีซา่ ที่ ศูนย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่น วีซา่
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1.ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้ น!! ต่ออายุ การทํางานแล้วไมต่ ่ าํ กวา่ 3 – 6 เดื อน หากไม่ ไ ด้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็ นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุ บนั ขัน้ ตํ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่ นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุม่ ข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ ย ม สาธารณรั ฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนี ย ลัตเวีย ลัก เซมเบิ ร์ ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนี ย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนี ย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ อ งจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก ่อนทําการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก ่อนยื่นวีซา่ ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อ มส่ง ให้ บริ ษ ัททัวร์ อย่า ง
น้อย 10 วันทําการ (ก ่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซา่ จีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบี ย บการยื่ น เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไ ม ่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บั ต ร APEC ในการเดิ น ทาง และยกเว้น การทํา วีซ า่ จี น ท่า น
จะต้อ งรั บผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัทฯ ไมท่ ราบกฎกติ ก าใ น
รายละเอียดการยกเว้นวีซา่ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่า นทํา บัตรหายในระหวา่ งเดิ น ทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่ องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **

SHCZWUH4 ทัวร์ คณุ ธรรม อูฮ่ นั่ ...แกงเหลือง 4 วัน 2 คืน(CZ) พ.ย.61/160718

8

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่ นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่ อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มื อถื อ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) …..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื่ อสถานทีท่ าํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถู กต้องที่ส ามารถติดต่อท่ านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่ อวันที.่ ............... เดื อน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดื อน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่ อวันที.่ ............... เดื อน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดื อน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โ ทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โ ทร............................................
....

หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครั ด)
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