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วันที่

กําหนดการ

1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

2

กรุ งเทพฯ-เมืองอู่ฮั่น (CZ3030 : 02.25-06.50)
เมืองซุ ยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสี ยง
หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสี ยง

3

เมืองจงเสี ยง-สวนพืน้ ทีช่ ื้นทะเลสาบโม่ โฉว
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน
กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก

4

เช้ า เทีย่ ง เย็น
X

โรงแรม

X

X



MOCHOU LAKE
 HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว





WANDA REALM
 JINGZHOU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองอู่ฮั่น-ผ่านชมสะพานข้ าม
แม่ นํา้ แยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู(ชม

ใบไม้ เปลีย่ นสี )-พิพธิ ภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย-ถนนอาหาร
ฮู่ป้ -อู
ู ่ ฮั่น-กรุ งเทพฯ (CZ3029 : 22.00-00.40+1)



✈



กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

http://www.chinaprotour.com/ (SS) SHCZWUH4 อู่ฮนั่ ...แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคําพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (CZ)

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุ คนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

 กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2561
วันแรก
23.00 น.

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

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
 คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯจะคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
กรุ งเทพฯ-อู่ฮั่น-เมืองซุ ยโจว-อาณาจักรกิงโกะ-เมืองจงเสี ยง-หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสี ยง
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3030
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองอู่ฮั่น ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่ นํ้าแยงซี เกียงในมณฑลหูเป่ ย มีพืน้ ที่ประมาณ 8,467 ตร.กม.
อาณาเขตอยู่ในพืน้ ทีข่ องแม่ นํา้ 2 สาย มีประชากรกว่ า 8 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,500 ปี หลัง
ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่ านศุลกากร
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่อง)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซุ ยโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยูท่ างตอนเหนือของมณฑลหูเป่ ย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ต๋ ุนแปะก๊ วย
นํา ท่ านเที่ ยวชมความงดงามของใบไม้เปลี่ ย นสี ณ อาณาจั กรกิงโกะ " กิ ง โกะ " เป็ นภาษาญี่ ปุ่น หมายถึ ง
แปะก๊วยของชาวจีนนั้นเอง ซึ่ งมีจาํ นวนต้นแปะก๊วยกว่า 5 ล้านต้น ต้นเก่าแก่โบราณที่มีอายุเกิ น 1,000 ปี มี
ประมาณ 308 ต้น และอายุประมาณ 100 ปี ประมาณ 17,000 ต้น ที่ได้รับดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ของทุกๆปี ถื อเป็ นช่ วงบรรยากาศที่ดีที่สุดในการชมการเปลี่ ยนสี และผลัดใบของต้นแปะก๊วย
(หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อํานวยจนทําให้ ใบไม้ เปลี่ยนสี และผลัดใบน้ อย ทางบริษัทฯ จะไม่ มีการคืนเงิน หรื อ
เปลีย่ นโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจงเสี ยง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูท่ างตอนกลางของมณฑล
หู เป่ ย ถื อ เป็ นเมื อ งมรดกโลกทางด้า นประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมของจี น และยัง เป็ นสถานที่ เ กิ ด ของ
วัฒนธรรมรัฐฉู่ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,700 ปี นําท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมจงเสี ยง (หมู่บ้านโม่ โฉว
หรื อ หมู่ บ้ า นอายุ ยื น ) ภายในหมู่ บ ้า นมี ร้ า นขนมพื้ น เมื อ ง บ้า นพัก แบบชาวบ้า น ร้ า นอาหารพื้ น เมื อ ง
โรงงานผลิตสิ นค้าพื้นเมือง ฯลฯ ให้ท่านได้เดินชมและชิมตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารสุ ขภาพ
 พักที่ MOCHOU LAKE HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ****
เมืองจงเสี ยง-สวนพืน้ ที่ชื้นทะเลสาบโม่ โฉว-เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-สวนกวนอูอหี้ ยวน-กําแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิง
โจว)ชมภายนอก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม สวนพืน้ ทีช่ ื้นทะเลสาบโม่ โฉว เป็ นทะเลสาบใหญ่อนั ดับ 1 ของฝั่งตอนใต้ของแม่น้ าํ ฮัน ภายใน
เขตทะเลสาบมีเกาะเล็กใหญ่กว่า 32 เกาะ ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างจุใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซุปกระดูกหมูต้มรากบัว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกงจิ๋วหรือจิงโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) อยูใ่ นมณฑลหู เป่ ย ใกล้กบั เขื่อน
สามผา เป็ นเมืองที่ใหญ่และมีความสําคัญเป็ นอันดับสองของมณฑลหู เป่ ยรองจากอู่ฮนั่ เป็ นเมืองที่มีประวัติ
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คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
22.00 น.
00.40 น.

กว่า 2,700 ปี เริ่ มจากสมัยฉู่กวั๋ มีสถานที่สาํ คัญและสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับสามก๊กมากมาย นําท่าน
เดินทางสู่ สวนกวนอูอหี้ ยวน อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของ กําแพงเมืองเกงจิ๋ว ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้าง
ถึง 1,500 ล้านหยวน ใช้ความจงรักภักดีเป็ นหัวข้อ ใช้วิธีต่างๆบอกเล่าชี วประวัติของท่านกวนอู ภายในสวนมี
รู ปปั้ นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อสร้ างโดยใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์ กว่า 4,000 ชิ้ น มีความสู ง 58 เมตร
หมายถึงท่านมีอายุ 58 ปี นํ้าหนักมากกว่า 1,200 ตัน มือถือง้าวยาว 70 เมตร จากนั้นนําท่านชม กําแพงเมืองเกง
จิ๋ว(จิวโจว) ชมภายนอก มีความกว้าง 3.75 เมตร มีเนื้ อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สู ง 8.83
เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรื อซุ ้มอยูด่ า้ นบน กําแพงเดิ มสร้างขึ้นยุคชุ นชิ วจ้านกว๋ อ ที่เห็ นตอนนี้
ส่ วนมากเป็ นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง ซึ่ งได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี ให้ท่านได้
เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สามก๊ก
 พักที่ WANDA REALM JINGZHOU HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว ****
เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)-เมืองอู่ฮั่น-ผ่านชมสะพานข้ ามแม่ นํา้ แยงซีเกียง-สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู (ชมใบไม้
เปลีย่ นสี )-พิพธิ ภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย-ถนนอาหารฮู่ป้ -อู
ู ่ ฮั่น-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอู่ ฮั่น (ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) ตั้ง อยู่ตอนกลางของแม่น้ าํ แยงซี เกี ยงใน
มณฑลหูเป่ ย มีพ้นื ที่ประมาณ 8,467 ตร.กม. อาณาเขตอยูใ่ นพื้นที่ของแม่น้ าํ 2 สาย มีประชากรกว่า 8 ล้านคน
และมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,500 ปี นาท่าน นั่งรถชมสะพานข้ ามแม่ นํา้ แยงซีเกียง สะพานนี้ เป็ นหนึ่ งใน
สะพานข้ ามแม่น ้าแยงซีเกียงของอู่ฮนั่ ซึ่ งมีท้ งั หมด 7 สะพาน และ 1 อุโมงค์ ที่สําหรับใช้ขา้ มแม่น้ าํ สายยักษ์
ต้องบอกว่ากว้างใหญ่กว่าเจ้าพระยาบ้านเราหลายเท่า สะพานนี้ ถือเป็ นสะพานข้ ามแม่น ้าแยงซีเกียงแห่ งแรก
ของอู่ฮนั่ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 เพื่อใช้ขา้ มแม่น้ าํ ระหว่างภูเขางูและภูเขาเต่า มีความยาวทั้งสิ้ น 1,680
เมตร เป็ นสะพานสองชั้น ชั้นบนเป็ นถนน 4 เลน ชั้นล่างเป็ นทางรถไฟรางคู่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ติ๋มซา
นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู สร้างขึ้นในปี 1982 โดยรัฐบาลจีนให้ที่นี่เป็ นจุดชมวิวที่สวย
ที่สุดแห่งเมืองอู่ฮนั่ โดยแต่ละเดือนจะมีดอกไม้ออกตามฤดูอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามยาม
ใบไม้เปลี่ ยนสี กิ่ งใบของต้นไม้นานาพันธุ์ พากันแปลงโฉมอวดสี สันเพื่อรอวันผลัดใบ กลายเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าตื่นตา รอให้ผคู ้ นไปสัมผัส จากนั้นนําท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ มณฑลหูเป่ ย เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศจีนที่ใช้แสดงผลงานวัตถุ โบราณที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่ งมีของลํ้าค่าทางประวัติศาสตร์ มากมายรวมไปถึงชุ ดระฆังอายุกว่า 2,400 ปี จาก
หลุมศพของกษัตริ ยเ์ ฉิ งโฮ่วอี้, ระฆังชุ ดจําลองซึ่ งจะมีคณะนักแสดงเล่นโดยพร้อมเพรี ยงกันในห้องโถงที่อยู่
ถัดไป (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) ต่อจากนั้นนําท่านสู่ ถนนอาหารฮู่ป้ ู มีความยาวประมาณ 150 เมตร ปั จจุบนั ตั้งอยูใ่ น
ย่านคึกคักที่สุดของ เมืองอู่ฮนั่ ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น "ซอยอาหารเช้าอันดับหนึ่ง" มีอาหารขายทั้งวันตั้งแต่
6 โมงเช้า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอู่ฮนั่
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3029
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ .........    
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********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม อู่ฮั่น...แกงเหลือง
อาณาจักร กิงโกะทองคําพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (CZ)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

เด็กอายุ 2-18 ปี
พักกับผู้ใหญ่

วันที่ 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน2561

18,999 บาท

18,999 บาท

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

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

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 16 ก.ค.61 เป็ นเงิน 1,525 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
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ประกันที่ มี อายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่า ง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อายุสู ง กว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ตั ราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อตั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 40 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่ จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงิ นที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้ อมส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้ กรอก
ท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ ตอ้ งการั นตี มดั จํากับสายการบิ นหรื อค่ามัดจําที่ พกั รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวม
ใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุ คนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรั บรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
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. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่ งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ากลุ่ มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรั ฐเช็ ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุ คนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
10. โปรดทําความเข้ า ใจ ศู นย์ยื่นวีซ่ าจี นอาจเรี ย กขอเอกสารเพิ่ม เติ ม หรื อเปลี่ ยนระเบี ย บการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจี น ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั
ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **

http://www.chinaprotour.com/ (SS) SHCZWUH4 อู่ฮนั่ ...แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคําพันปี 4 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (CZ)

8

