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วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-อูฮั่น(CZ3058:18.35-22.55)

X

✈



GERUISI HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

2

อูฮนั่ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวนกําแพง
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียงหมูบานวัฒนธรรมจงเสียง



ZHONGXIANG WEIYENA
HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

3

เมืองจงเสียง-เขาบูตึ้ง-ตําหนักจื่อเซียว
ตําหนักหนานเหยียน-ตําหนักไทจื่อ







WUDANGSHAN YINXIANG
HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

4

เขาบูตงึ้ -อารามอวี้ชวีกง-เมืองจาวหยาง
โรงถายภาพยนตรฮนั่ เฉิง







HANCHENG HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

5

เมืองจาวหยาง-เมืองเซียงหยาง-กําแพงเมือง
โบราณ-ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอูฮนั่
ถนนคนเดินเจียงฮัน่







GEZHOUBA MEI JU HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 5ดาว

6

วัดกุยหยวน-นั่งรถผานชมสะพานขามแมน้ําแยง
ซีเกียง-ถนนอาหารฮูป-ู อูฮนั่ -กรุงเทพฯ
(CZ3057:14.35-17.30)



X

X





กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-อูฮั่น

คณะพรอมกันที่ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก( ระหวางประเทศ ) ชัน้ 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES(CZ)เจาหนาที่บริษัทฯจะคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน
18.35 น.เหิรฟาสูเมืองอูฮนั่ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินทีC่ Z3058
15.30 น.
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22.55น.

เดินทางถึง เมืองอูฮ ั่นตั้งอยูตอนกลางของแมนา้ํ แยงซีเกียงในมณฑลหูเปย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม.
อาณาเขตอยูใ นพื้นที่ของแมน้ํา 2 สาย มีประชากรกวา 8ลานคนและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 3,500 ป หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากรแลวนําทานรับกระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก
 พักที่ GERUISI HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ****

วันที่สอง

อูฮนั่ -เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก-เมืองจงเสียง
หมูบานวัฒนธรรมจงเสียง

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
***สําหรับกรุปที่เดินทางเดือนมีนาคม ทานจะไดชม สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู ในชวง
กลางเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน ของทุกปเปนชวงที่ดอกซากุระกําลังเบงบาน เมือ่ ถึงชวงนี้ทกุ ป
จะมีนักทองเที่ยวเกือบลานคนทยอยเดินทางจากทองทีต่ างๆไปเที่ยวเมืองอูฮนั่ มณฑลหูเปย เพราะ
ที่นี่มชี ื่อเสียงเกี่ยวกับจํานวนและความสวยงามของดอกซากุระเปนอยางยิ่ง สวนซากุระแหงนี้มีพนื้ ที่
ประมาณ 1 แสน ตารางเมตร การจัดสวนแบบญี่ปนุ ซากุระที่นี่มีถึง 30 สายพันธุ จํานวนนับหมืน่ ตน
และเปน 1 ใน 3 ของสวนซากุระของโลก อีกสองแหงคือที่ญปี่ ุนและสหรัฐอเมริกา จากนัน้ นําทาน นั่ง
รถชมถนนสายซากุระ ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งเต็มสองฝงถนน (หมายเหตุ : หาก
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจนทําใหดอกไมไมออกดอก หรือออกดอกนอย ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืน
เงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให)***
นําทานเดินทางสู เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมงอยูใ นมณฑลหูเปยใกลกับเขื่อน
สามผาเปนเมืองที่ใหญและมีความสําคัญเปนอันดับสองของมณฑลหูเปยรองจากอูฮ ั่นเปนเมืองทีม่ ีประวัตกิ วา
2,700ปเริ่มจากสมัยฉูก วั๋ มีสถานที่สําคัญและสถาปตยกรรมขนาดใหญทเี่ กีย่ วกับสามกกมากมายนําทาน
เดินทางสูสวนกวนอูอหี้ ยวนอยูท างทิศตะวันออกเฉียงใตของกําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใชเงินลงทุนในการกอสรางถึง
1,500 ลานหยวน ใชความจงรักภักดีเปนหัวขอ ใชวิธีตา งๆบอกเลาชีวประวัติของทานกวนอู ภายในสวนมี รูปปน
เทพเจากวนอูที่ใหญทสี่ ุดในโลกกอสรางโดยใชแผนทองสัมฤทธิ์กวา 4,000 ชิ้นมีความสูง 58 เมตร หมายถึง
ทานมีอายุ 58 ป น้ําหนักมากกวา 1,200 ตัน มือถืองาวยาว 70 เมตรจากนั้นนําทานชม กําแพงเมืองเกงจิว๋ (จิว
โจว)ชมภายนอกมีความกวาง 3.75 เมตร มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6
ประตูทุกประตูจะมีปอมหรือซุม อยูดานบน กําแพงเดิมสรางขึ้นยุคชุนชิวจานกวอ ที่เห็นตอนนี้สวนมากเปนการ
ตอเติมในปลายสมัยราชวงศหมิงตนราชวงศชิง ซึ่งไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีใหทานไดเก็บภาพเปนที่ระลึก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามกก
นําทานเดินทางสู เมืองจงเสียง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ตัง้ อยูทางตอนกลางของมณฑลหูเปย
ถือเปนเมืองมรดกโลกทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจีน และยังเปนสถานทีเ่ กิดของวัฒนธรรมรัฐฉูที่มี
ประวัติยาวนานกวา 2,700 ป นําทานเที่ยวชม หมูบานวัฒนธรรมจงเสียง(หมูบานโมโฉวหรือหมูบานอายุ
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ยืน)ภายในหมูบา นมีรา นขนมพื้นเมืองบานพักแบบชาวบานรานอาหารพื้นเมืองโรงงานผลิตสินคาพื้นเมืองฯลฯ
ใหทานไดเดินชมและชิมตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ ZHONGXIANG WEIYENA HOTELหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว ****

วันที่สาม

เมืองจงเสียง-เขาบูตึ้ง-ตําหนักจื่อเซียว-ตําหนักหนานเหยียน-ตําหนักไทจื่อ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เขาบูตงึ้ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เปนเทือกเขาที่มีความสําคัญของศาสนา
ลัทธิเตา ที่เลาสืบมาวา ปรมาจารยเจินอูหรือเทพเจาเสวียนอู(ตั๋ว เหลาเอี๊ย) ไดมาบําเพ็ญตบะบนยอดเขาแหง
นี้ สถานที่ที่เสมือนเปนแดนสุขาวดี ไดใชวชิ าทัง้ บุนและบูต อกรกับภิกษุหลายรูปของฝายพุทธจนไดรับชัยชนะ
สามารถยึดเขาแหงนี้เปนที่พํานักสืบมาโดยเขตโบราณสถานบนเขาบูตึ้งนั้นมีพื้นที่รวมทัง้ สิ้น 321 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบดวยสวนทีเ่ ปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และสวนที่เปนทิวทัศนธรรมชาติ แตสิ่งที่นา
อัศจรรยจนไดรับการจดทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองคการยูเนสโกคือ หมูเหลา
ยอดเขาไดพากันหันเหทิศทางเขาหาจุดเดียวกันเฉกเชน กลีบบัวสวรรคเขาหาเกสรตอนกลาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม ตําหนักจื่อเซียว(อารามเมฆมวง) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1413ตั้งอยูบนจุดอันเปน มงคลสูงสุดบนเขาบู
ตึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมงามสงาแผนผังเปนเสนตรงในแนวเดียวกันจําลองแบบของพระราชวังกูกงที่
สมบูรณแบบทั้งกําแพงบันไดตําหนักโครงสรางการตกแตงและบรรยากาศทั้งมวลลวนสะทอนถึงพระราชอํานาจ
แหงราชวงศหมิงที่มีศูนยรวมอยูท ี่องคจกั รพรรดิ์ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาเทพแหงเตาอยางสูงสุดถือเปนตําหนักในสมัย
ราชวงศหมิงที่ไดรับการอนุรักษไวดีที่สุดบนเขาบูตงึ้ ตําหนักจื่อเซียวหันหนาไปทางทิศใต ดา นหลังอิงเขาสะทอน
ถึงหลักเฟงสุย(ฮวงจุย ) ที่รับหยินอุมหยางหลังมีเขาหนามีนา้ํ เปนสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตาม
หลักเฟงสุยนําทานชม ตําหนักหนานเหยียน (ตําหนักผาใต)ปลูกสรางขึ้นบนหนาผางามที่สวยสุดในบรรดา
36 หนาผาบนเขาบูต ึ้ง ตําหนักสรางอิงแนบหนาผาทางทิศใต มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตําหนักยาวหลาย
รอยเมตรสมัยกอนสาธุชนผูมีศรัทธาแรงกลาจะเดินทางมาสงบจิตปกธูปบนกระถาง
หลงโถวเซียงซึง่
เปนหินแกะสลักรูปมังกร โดยมีกระถางธุปตั้งอยูบนหัวมังกร ยื่นยาวออกไปจากหนาผา 2.9 เมตรกวาง 30 เช็นติ
เมตรเชื่อกันวาจะนําพาผูหาญกลา กาวสูสรวงสวรรคและนิพพาน ซึ่งในปจจุบันหลงโถวเซียงไดกนั้ ไมใหเขาไป
ปกธูป เพื่อความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว แตจุดนี้ถือเปนจุดไฮไลทของตําหนักหนานเหยียน จากนั้นนําทานชม
ตําหนักไทจอื่ เนื่องจากบนไหลเขาไทจื่อมีพื้นที่คับแคบ ไมสามารถสรางหมูต ึก ใหเปน แนวเสนตรงได แตดว ย
พระบรมราชโองการแหงองคจักรพรรดิ์ที่ทรงหามการแกไขลักษณะภูมิลักษณของภูเขานายชางผูออกแบบการ
สรางจึงจําเปนตองออกแบบขยายออกทางดานขาง ทั้งดานซายและดานขวาแทนดังนั้นทางเขาตําหนั กจึงทําเปน
ทางเดินคดเคียวขนาบขางดวยกําแพงเกาโคง คลายคลึงกับกําแพงสะทอนเสียงที่หอบูชาฟาดินเทียนถานที่กรุง
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ปกกิ่ง บนหอหาเมฆซึ่งเปนจุดสูงสุดของตําหนักไทจื่อมีงานสถาปตยที่เรียกวา “หนึ่งเสาสิบสองทาง” เปนการ
ออกแบบกอสรางโดยไมตองแกไขภูมิลักษณของพื้นที่ไดอยางชาญฉลาด
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ WUDANGSHAN YINXIANG HOTELหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว ****

วันที่สี่

เขาบูตงึ้ -อารามอวี้ชวีกง-เมืองจาวหยาง-โรงถายภาพยนตรฮนั่ เฉิง

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูอารามอวีช้ วีกงสถานที่เรียนมวยไทเกกซึ่งเปนศิลปะการตอสูที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนใหทา น
ไดมีโอกาสเรียนรูและฝกวิชามวยไทเกกณอารามแหงนี้ (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองจาวหยาง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)เปนเมืองที่มีประวัตยิ าวนานกวา
2,000 ป ตั้งแตราชวงศฉิง นําทานเที่ยวชม โรงถายภาพยนตรฮนั่ เฉิง มีพื้นที่ 800,000 ตารางเมตร ภายใน
ประกอบดวยสิง่ กอสรางขนาดใหญที่เลียนแบบการกอสรางมาจากในสมัยราชวงศฮั่น เปนสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรชื่อดังหลายเรื่องของจีน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HANCHENG HOTELหรือเทียบเทาระดับ4 ดาว ****

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หา

เมืองจาวหยาง-เมืองเซียงหยาง-กําแพงเมืองโบราณ-ถนนโบราณเซียงหยาง-เมืองอูฮ นั่ - ถนนคนเดิน
เจียงฮั่น

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองเซียงหยาง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูด านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหูเปย มีพื้นที่ประมาณ 19,774 ตร.กม. โดยมีแมนา้ํ ฮัน่ ไหลผานเมืองจากทิศตะวันตกไปตะวันออก
เมืองนีม้ ีประวัตศิ าสตรวัฒนธรรมอันเกาแกกวา 2,800 ป เพราะเปนเมืองยุทธศาสตรสําคัญตั้งแตสมัยโบราณ
เปนแหลงกําเนิดของวัฒนธรรมสามกกนําทานชม กําแพงเมืองโบราณเซียงหยางซึง่ ถือเปนปอมปราการอัน
แข็งแกรงในการปกปองเมืองจากการสูรบกับมองโกล ปจจุบันยังคงรักษากําแพงเมืองดานประชิดแมน้ําฮั่นสุยไว
ไดอยางสมบูรณ จากนั้นใหทานอิสระ
ชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ถนนโบราณเซียงหยาง ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองอูฮ ั่น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ตั้งอยูตอนกลางของแมนา้ํ แยงซีเกียงใน
มณฑลหูเปย มีพื้นที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมนา้ํ 2 สาย มีประชากรกวา 8 ลานคน
และมีประวัตศิ าสตรยาวนานกวา 3,500 ปจากนั้นนําทานชอปปงที่ ถนนคนเดินเจียงฮัน่ ซึง่ เปนแหลงยานชอป
ปงที่เกาแก และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอูฮั่น ซึง่ จะมีสินคาหลากหลายชนิดใหทานเลือกชมและซือ้ สินคาไดตาม
อัธยาศัย

เที่ยง
บาย
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ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GEZHOUBA MEI JUHOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5ดาว*****

วันที่หก

วัดกุยหยวน-นั่งรถผานชมสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง-ถนนอาหารฮูป-ู อูฮั่น-กรุงเทพฯ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดกุยหยวน ซึง่ เปนวัดเกาแกทมี่ ีอายุราว 300 กวาป อีกทัง้ ยังเปนอารามเกาแก 1 ใน 4 ของ
เมืองอูฮ ั่น สรางขึ้นในราวปลายราชวงศหมิงตอเนื่องถึงตนราชวงศชิง ภายในมีรูปปนเจาแมกวนอิมขนาดใหญที่
ชาวจีนนิยมไปกราบไหวเพื่อความเปนสิริมงคล มีวิหารพระอรหันต 500 องคที่ปนจากดินเหนียวเคลือบทอง ซึ่ง
แตละองคมีรูปรางหนาตาและอากัปกริยาที่ไมซ้ํากัน จากนั้นนําทานนั่งรถผานชมสะพานขามแมน้ําแยงซี
เกียงสะพานนี้เปนหนึง่ ใน สะพานขามแมนา้ํ แยงซีเกียงของ อูฮั่น ซึ่งมีทงั้ หมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค ที่สําหรับ
ใชขา มแมนา้ํ สายยักษ ตองบอกวากวางใหญกวาเจาพระยาบานเราหลายเทา สะพานนี้ถือเปน สะพานขามแมน้ํา
แยงซีเกียง แหงแรกของอูฮ ั่น ที่ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1957 เพื่อใชขามแมนา้ํ ระหวางภูเขางูและภูเขาเตา มีความ
ยาวทัง้ สิ้น 1,680 เมตร เปนสะพานสองชั้น ชั้นบนเปนถนน 4 เลน ชั้นลางเปนทางรถไฟรางคู นําทานสูถนน
อาหารฮูปู มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปจจุบันตั้งอยูในยานคึกคักที่สุดของ เมืองอูฮ ั่น ซึ่งไดรบั การยกยอง
วาเปน "ซอยอาหารเชาอันดับหนึง่ " มีอาหารขายทัง้ วันตัง้ แต 6 โมงเชาสมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน
เมืองอูฮ ั่น
เหิรฟาสู กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินทีC่ Z3057
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ .........
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********
ซื่อสัตยจริงใจหวงใยเนนบริการคืองานของเรา
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10 ทานขึน้ ไป ***

14.35 น.
17.30 น.
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ทัวรคุณธรรม อูฮั่น...ทองเอก
เขาบูตงึ้ เมืองเลาป(เกงจิว๋ ) 6 วัน 5 คืน(CZ)
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็กอายุ 2-18 ป
พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 30พฤศจิกายน-5 ธันวาคม2561

23,999บาท

23,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 8-13 มีนาคม 2562

24,999บาท

24,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 29 มีนาคม-3 เมษายน 2562

24,999บาท

24,999บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนา้ํ มันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาภาษีนา้ํ มันเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามันณวันที0่ 5ต.ค.61เปนเงิน1,600บาท
3. คาวีซาจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม1,050 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
5.คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1ชิ้น ตอทานน้ําหนักตองไมเกิน5 กิโลกรัม,คา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชย
ทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทงั้ นี้ยอมอยูใ นขอจํากัดทีม่ ีการตกลงไว กับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ** ในกรณีลกู คาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพือ่ ใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั ฯ ***ทั้งนีอ้ ัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึน้ อยูก ับ
ระยะเวลาการเดินทาง
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การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกีย่ วของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอตั
8.คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!ต
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. คาใชจายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 180 หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป
4. คาภาษีมูลคาเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จา ย 3 % ในกรณีทลี่ ูกคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกตอง จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิม่ และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จทีถ่ ูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรกชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสารที่
ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝายขายกอนเดินทาง 15 วัน **กรณียนื่ ดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวน
ตางเพิ่ม1,050 บาท(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
3. ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทัง้ หมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซงึ่ จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทงั้ นีท้ านจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตัว๋ เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซ า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั้ หมดเนือ่ งจากคาตัว๋ เปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
ขอควรทราบกอนการเดินทาง
คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 รายการทองเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 รายการทองเทีย่ ว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบตั ิเหตุตางๆ
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํ ระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ สิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้ หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
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เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถาเกิดการชํารุด เจาหนาทีต่ รวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสีขาวเทานั้น!!
ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไม
สายเดีย่ วชุดราชการชุดยูนิฟอรมชุดทํางานชุดนักเรียนนักศึกษา), หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใส
เครื่องประดับทุกชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน
รูปตองเห็นคิว้ และใบหูทงั้ 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้นและตองไมใชสติ๊กเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร
รูปใหมถา ยมาไมเกิน 6 เดือน
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสตู ิบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสตู ิบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําทีเ่ ขตหรืออําเภอเทานัน้
6. ผูเดินทางทีช่ ื่อเปนชาย แตรปู ราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น
2.หนังสือชีแ้ จงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานัน้
3. สําเนาบุค แบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
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3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมตา่ํ กวา 3 – 6 เดือนหากไมไดทํางานใน
ประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบนั ขั้นต่าํ 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซาใหได
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอนื่ ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด
นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 10 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเขาใจศูนยยื่นวีซา จีนอาจเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครัง้ บริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11.ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APECในการเดินทางและยกเวนการทําวีซา จีน ทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย
** กอนทําการจองทัวรทกุ ครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก**
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ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยาราง
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส.........................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).........................................................................................
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือ่ สถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู ที่เคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมากกรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
หมายเหตุ
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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