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วันที ่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เมืองอูฮั่น (CZ3030 : 02.25-06.50) 
เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง 
หมูบานวัฒนธรรมจงเสียง 

   
MOCHOU LAKE 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5ดาว 

3 
เมืองจงเสียง-สวนพ้ืนที่ชื้นทะเลสาบโมโฉว 
เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอีห้ยวน 
กําแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภายนอก 

   
WANDA REALM 
JINGZHOU HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5ดาว 

4 
เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-เมืองอูฮั่น-ผานชมสะพานขาม
แมน้ําแยงซีเกยีง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงห(ูชม
ใบไมเปลี่ยนสี)-พิพิธภัณฑมณฑลหเูปย-ถนนอาหาร
ฮูปู-อูฮั่น-กรุงเทพฯ (CZ3029 : 22.00-00.40+1) 

     

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
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กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2561  
วันแรก  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES(CZ)เจาหนาท่ีบริษัทฯ
จะคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-อูฮั่น-เมืองซุยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสียง-หมูบานวัฒนธรรมจงเสียง 
02.10 น. เหิรฟาสูเมืองอูฮัน่ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ีCZ3030 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.10น. เดินทางถึง เมืองอูฮั่นตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซีเกียงในมณฑลหูเปย มีพ้ืนท่ีประมาณ 8,467 

ตร.กม.อาณาเขตอยูในพ้ืนท่ีของแมน้ํา 2 สาย มีประชากรกวา 8ลานคนและมีประวัติศาสตรยาวนาน
กวา 3,500 ป หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

เชา   รับประทานอาหารเชา (แบบกลอง) 
นําทานเดินทางสู เมืองซุยโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนเหนือของมณฑล
หูเปย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไกตุนแปะกวย 
บาย นําทานเท่ียวชมความงดงามของใบไมเปล่ียนสี ณ อาณาจักรกิงโกะ" กิงโกะ " เปนภาษาญี่ปุน 

หมายถึงแปะกวยของชาวจีนนั้นเองซ่ึงมีจํานวนตนแปะกวยกวา 5 ลานตน ตนเกาแกโบราณท่ีมีอายุ
เกิน 1,000 ปมีประมาณ 308 ตนและอายุประมาณ 100 ป ประมาณ 17,000 ตนท่ีไดรับดูแลรักษาเปน
อยางดี ในชวงเดือนพฤศจิกายน ของทุกๆปถือเปนชวงบรรยากาศท่ีดีท่ีสุดในการชมการเปล่ียนสี
และผลัดใบของตนแปะกวย(หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยจนทําใหใบไมเปลี่ยนสีและผลัดใบนอย 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจงเสียง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนกลาง
ของมณฑลหูเปย ถือเปนเมืองมรดกโลกทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของจีน และยังเปน
สถานท่ีเกิดของวัฒนธรรมรัฐฉูท่ีมีประวัติยาวนานกวา 2,700 ป นําทานเท่ียวชม หมูบานวัฒนธรรม
จงเสียง(หมูบานโมโฉวหรือหมูบานอายุยืน)ภายในหมูบานมีรานขนมพ้ืนเมืองบานพักแบบชาวบาน
รานอาหารพ้ืนเมืองโรงงานผลิตสินคาพ้ืนเมืองฯลฯใหทานไดเดินชมและชิมตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุขภาพ 
   พักที่ MOCHOU LAKE HOTELหรือเทยีบเทาระดบั5 ดาว **** 
วันที่สาม เมืองจงเสียง-สวนพ้ืนที่ชื้นทะเลสาบโมโฉว-เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-สวนกวนอูอี้หยวน-กําแพงเมือง

เกงจ๋ิว(จิงโจว)ชมภายนอก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชม สวนพ้ืนที่ชื้นทะเลสาบโมโฉวเปนทะเลสาบใหญอันดับ 1 ของฝงตอนใตของ

แมน้ําฮันภายในเขตทะเลสาบมีเกาะเล็กใหญกวา32เกาะใหทานไดสัมผัสกับธรรมชาติไดอยางจุใจ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปกระดูกหมูตมรากบัว 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเกงจ๋ิวหรือจิงโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)อยูในมณฑลหูเปยใกล

กับเขื่อนสามผาเปนเมืองท่ีใหญและมีความสําคัญเปนอันดับสองของมณฑลหูเปยรองจากอูฮั่นเปน
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เมืองท่ีมีประวัติกวา 2,700 ปเริ่มจากสมัยฉูกั๋ว  มีสถานท่ีสําคัญและสถาปตยกรรมขนาดใหญท่ี
เกี่ยวกับสามกกมากมายนําทานเดินทางสู สวนกวนอูอี้หยวน อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ 
กําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใชเงินลงทุนในการกอสรางถึง 1,500 ลานหยวน ใชความจงรักภักดีเปนหัวขอ ใช
วิธีตางๆบอกเลาชีวประวัติของทานกวนอู ภายในสวนมี รูปปนเทพเจากวนอูท่ีใหญท่ีสุดในโลก 
กอสรางโดยใชแผนทองสัมฤทธ์ิกวา 4,000 ช้ิน มีความสูง 58 เมตร หมายถึงทานมีอายุ 58 ป  
น้ําหนักมากกวา 1,200 ตัน มือถืองาวยาว 70 เมตร จากนั้นนําทานชม กําแพงเมืองเกงจ๋ิว(จิวโจว)ชม
ภายนอกมีความกวาง 3.75 เมตร  มีเนื้อท่ี 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.83 เมตร มี 6 
ประตูทุกประตูจะมีปอมหรือซุมอยูดานบน กําแพงเดิมสรางขึ้นยุคชุนชิวจานกวอ ท่ีเห็นตอนนี้
สวนมากเปนการตอเติมในปลายสมัยราชวงศหมิงตนราชวงศชิง ซ่ึงไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี
ใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามกก  
   พักที่ WANDA REALM JINGZHOUHOTELหรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว **** 
วันที่ส่ี เมืองเกงจ๋ิว(จิงโจว)-เมืองอูฮั่น-ผานชมสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงห ู

(ชมใบไมเปลี่ยนสี)-พิพิธภัณฑมณฑลหูเปย-ถนนอาหารฮูปู-อูฮั่น-กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอูฮั่น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูตอนกลางของแมน้ําแยงซี
เกียงในมณฑลหูเปย มีพ้ืนท่ีประมาณ  8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูในพ้ืนท่ีของแมน้ํา  2 สาย มี
ประชากรกวา  8 ลานคนและมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 3,500 ปนําทานนั่งรถชมสะพานขาม
แมน้ําแยงซีเกียงสะพานนี้เปนหนึ่งในสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงของอูฮั่น ซ่ึงมีท้ังหมด 7 สะพาน 
และ 1 อุโมงค ท่ีสําหรับใชขามแมน้ําสายยักษ ตองบอกวากวางใหญกวาเจาพระยาบานเราหลายเทา 
สะพานนี้ถือเปนสะพานขามแมน้ําแยงซีเกียงแหงแรกของอูฮั่น ท่ีถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1957 เพ่ือใช
ขามแมน้ําระหวางภูเขางูและภูเขาเตา มีความยาวท้ังส้ิน 1,680 เมตร เปนสะพานสองช้ัน ช้ันบนเปน
ถนน 4 เลน ช้ันลางเปนทางรถไฟรางคู   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซํา 
บาย นําทานเดินทางสูสวนสาธารณะทะเลสาบตงหสูรางขึ้นในป 1982 โดยรัฐบาลจีนใหท่ีนี่เปนจุดชมววิ

ท่ีสวยท่ีสุดแหงเมืองอูฮั่นโดยแตละเดือนจะมีดอกไมออกตามฤดูอยางสวยงาม ใหทานไดชมวิว
ทิวทัศนท่ีงดงามยามใบไมเปล่ียนสีกิ่งใบของตนไมนานาพันธุพากันแปลงโฉมอวดสีสันเพ่ือรอวัน
ผลัดใบกลายเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนาตื่นตา รอใหผูคนไปสัมผัสจากนั้นนําทานเท่ียว
ชม พิพิธภัณฑมณฑลหูเปยเปนพิพิธภัณฑท่ีมีขื่อเสียงท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศจีนท่ีใชแสดงผล
งานวัตถุโบราณท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑแหงมีของลํ้าคาทาง
ประวัติศาสตรมากมายรวมไปถึงชุดระฆังอายุกวา 2,400 ปจากหลุมศพของกษัตริยเฉิงโฮวอ้ี, ระฆัง
ชุดจําลองซ่ึงจะมีคณะนักแสดงเลนโดยพรอมเพรียงกันในหองโถงท่ีอยูถัดไป(ปดทุกวันจันทร) 
ตอจากนั้นนําทานสูถนนอาหารฮูปู มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปจจุบันตั้งอยูในยานคึกคักท่ีสุด
ของ เมืองอูฮั่น ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปน "ซอยอาหารเชาอันดับหนึ่ง" มีอาหารขายท้ังวันตั้งแต 6 
โมงเชา 

ค่ํา  อาหารค่ําอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการชอปปง 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองอูฮั่น 
22.00 น.  เหิรฟาสู กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ีCZ3029 
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 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
00.40 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ......... 

 
********ขอบคุณทกุทานที่ใชบริการ******** 

ซ่ือสัตยจริงใจหวงใยเนนบริการคืองานของเรา 
(*** กรุปออกเดนิทางไดตั้งแต 10 ทานขึ้นไป ***) 

ทัวรคุณธรรม อูฮั่น...แกงเหลือง 
อาณาจักรกิงโกะทองคําพันป 4 วัน 2 คืนพัก 5 ดาว(CZ) 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามท่ีระบุไวในรายการเทานั้น 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษี

น้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามันณวันที1่6ก.ค.61เปนเงิน1,525บาท 
3. คาวีซาจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม1,050 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนท่ีเหลือ) 
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหารและเครื่องดื่มทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
5.คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ  

พักหองละ 2-3 ทาน 
เด็กอายุ 2-18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 31 ตุลาคม-3พฤศจิกายน2561 18,999บาท 18,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่1-4 พฤศจิกายน2561 19,999บาท 19,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่2-5 พฤศจิกายน2561 19,999บาท 19,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่3-6 พฤศจิกายน2561 19,999บาท 19,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่6-9 พฤศจิกายน2561 18,999บาท 18,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่7-10 พฤศจิกายน2561 18,999บาท 18,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่8-11 พฤศจิกายน2561 19,999บาท 19,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
วันที ่9-12 พฤศจิกายน2561 19,999บาท 19,999บาท 3,500บาท 11,999บาท 
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6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1ช้ิน ตอทานน้ําหนักตองไมเกิน5 
กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครอง
ผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป 
ขึ้นไป คาชดเชยท้ังหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรมธรรมท้ังนี้ยอม
อยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหตุ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไสติ่ง, อาการท่ีเกี่ยวของ
กับการติดยา,โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอัต 

8.คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!ต 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 120 หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ) 

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 40 หยวน / ทาน / ทริป 
4. คาภาษีมูลคาเพ่ิมVAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง จะตองบวก

คาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจาย จากยอดขายจริงท้ังหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาต ิ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรกชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือท้ังหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พรอมสง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสาร

ที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝายขายกอนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคา
สวนตางเพ่ิม1,050 บาท(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทั้งหมด 
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเกบ็คาใชจายทานละ 15,000 บาท 
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์กบ็คาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋ว
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เครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม
สามารถเดินทางได 
เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา

ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน 

Extra Flight และ Charter Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
 รายการทองเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการทองเท่ียวเปนไปอยางราบรื่น 
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ินแตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ินอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
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หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น!! 

ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเส้ือสีออนและสีขาว (หามใสเส้ือคอกวางแขน
กุดซีทรูลูกไมสายเดี่ยวชุดราชการชุดยูนิฟอรมชุดทํางานชุดนักเรียนนักศึกษา), หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวน
สีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน 
รูปตองเห็นคิ้วและใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้นและตองไมใชสติ๊กเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร 
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสง
หนังสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง) 
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม 

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
  3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม 
  4.กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
เดินทางพรอมญาต ิ

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม 
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม 
4.กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น  
2.หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาท่ีศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาตใิชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือนหากไมได
ทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง 
2.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนงัสือเดนิทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได 



SHCZWUH4 ทัวรคุณธรรมอูฮ่ัน...แกงเหลือง 4 วัน 2 คืน(CZ) พ.ย.61/160718 8 

 หนังสือเดินทางของคนอเมรกิัน ทานละ5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได  
ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา 
เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจาก
ผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยาง
นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเขาใจศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APECในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

  
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทกุบรรทัด เนื่องจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
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เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต) 
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ โสด  แตงงาน            หมาย            หยาราง   
  ไมไดจดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชือ่คูสมรส......................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถอื............................... 
ที่อยูปจจุบนั(กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.............................................................. .. . . . . .. . .. ..........รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน............................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)......................................................................................... 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................ 
**กรณีเกษยีณอายงุาน กรุณากรอกชื่อสถานที่ทํางาน/ ทีอ่ยู ที่เคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมากกรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดนิทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่................ เดอืน........................ป........................  ถึง วันที่.......................เดอืน........................ป..................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย    เคย  โปรดระบปุระเทศ.......................................... 
เม่ือวันที่................ เดอืน........................ป........................  ถึง วันที่.......................เดอืน........................ป..................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 

 


