
         

วันที่ กำหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) X X X

2

กรุงเทพฯ-นานกิง (MU2804 : 02.20-07.20 หรือ  

03.10-07.30)-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาด 

หลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย 
! ! !

GUOJI HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

3
เมืองถุนซี-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน

ซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณเหล่าเจีย
! ! !

GUOJI HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

4

เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้า 

ไป-กลับ)-ไท่ผิง-อาบน้ำแร ่ ! ! !
FENG DA WENQUAN 

HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5

ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัว
ซาน-นานกิงตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ  

(MU2803 : 22.20-01.20+1 หรือ 23.00-02.10+1)

! ! !
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! กำหนดการเดินทาง  เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561  
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. " คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่

จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย 

02.20 น. ✈ เหิรฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2804 

  (เวลาไฟล์บิน MU2804 : 02.20-07.20 หรือ 03.10-07.30 ) 

07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซ่ึงเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยู่ ช่ วงหนึ่ง

ในประวัติศาสตร์ของจีน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังต้ังแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า ! รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารชุด KFC ท่านละ 1 ชุด 

นำท่านชม สุสานดร. ซุนยัดเซ็น หรือ จงซานหลิง ซ่ึงสร้างข้ึนหลังจาก ดร. ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญ

กรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร์ มีบันไดหินแกรนิต 392 ชั้น ข้ึนสู่หออนุสาวรีย์ ซ่ึง

หอนี้มีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้องสีน้ำเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรีย์ลง

มาเล็กน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองถุนซ ี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ซ่ึงเป็นที่ต้ัง

ของอุทยานหวงซาน เป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ต้ังอาคารบ้านเรือนแบบเดิมไว้จนถึง

ปัจจุบัน 

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย เดิมเป็นเมืองโบราณแห่งแรกๆ ของแถบเจียงหนาน 

มีประวัติกว่า 1,800 ปี ภายในมีส่ิงก่อสร้างเก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ ได้ปรับปรุง และตกแต่งเพิ่มความทัน

สมัยเข้าไป เพื่อให้เป็นถนนช้อปปิ้ง และพี่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพื้นเมือง และนักท่องเที่ยว  

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

#พักที่ GUOJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว  

วันที่สาม  เมืองถุนซี-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-ซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณ 

     เหล่าเจีย 

เช้า  ! รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณหงชุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ต้ังอยู่ห่างจากอำเภอ

เมืองอี๋เส้ียนไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เที่ยวชม หมู่บ้านมรดกโลกหง

ชุน ต้ังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวภูเขาหวงซาน ที่ข้ึนชื่อในมณฑลอันฮุยของจีน ผนัง และกระเบื้องที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะ ความสวยงามของสะพานเล็กๆ และทะเลสาบภายในหมู่บ้านนับเป็นส่ิงที่ดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติไปเยือนสถานที่แห่งนี้มากยิ่งข้ึนทุกวัน และด้วยเหตุนี้ 

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
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หมู่บ้านนี้จึงได้สมญานามว่า เมืองในภาพวาดพู่กันจีน และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณที่มีชีวิต เม่ือเดือน

พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2000 องค์การยูเนสโก้แห่งสหประชาชาติได้จัดให้หมู่บ้านหงชุนเป็นหนึ่งใน

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย  

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ซุ้มประตูถังเยว ่ที่ต้ังเรียงราย 7 ซุ้ม เป็นของสมัยราชวงศ์หมิง 3 ซุ้ม และราชวงศ์

ชิง 4 ซุ้ม เป็นสถานที่ที่ข้ึนชื่อที่สุดของฮุยโจว และมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ กลางทุ่งโหยวไช่ฮวา

ที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองถุนซี ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหล่าเจีย 

เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กว่าเมตร ตัดอยู่กลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนสายนี้ อยู่ที่

อาคารสองฝั่งที่สร้างข้ึนมาต้ังแต่สมัยหมิง-ชิง และได้ร้บการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้ โดย

ปัจจุบันตลอดถนนทั้งเส้นเป็นถนนสายวัฒนธรรม มีร้านขายอาหารท้องถิ่น ร้านขายงานศิลปะ ภาพ

วาด เครื่องป้ัน หินสลัก เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องแต่งบ้าน ชาจีน ฯลฯ 

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

#พักที่ GUOJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว  

วันที่ส่ี เมืองถุนซ-ีหวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)-ไท่ผิง-
อาบน้ำแร่ 

เช้า  ! รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หวงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ต้ังอยู่ในมณฑลอันฮุย มีชื่อเสียงจาก

ทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้นสนหวงซานรูปร่างแปลกตา นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ 

อุทยานเขาหวงซาน ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึง

สถานีบนเขา เขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เม่ือปี 

ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย 

ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรข้ึนเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลก

ประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ำพุ

ร้อน สมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของ สีวีเส่ียเค่อ นัก

เดินทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เม่ือเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชมบริเวณโดย

รอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิ น และมวลหมู่ต้นสน นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่ เต็มไปด้วย

เมฆหมอก ชมยอดเขาชือซิน ยอดเขาผู่กัน ยอดเขาลิง และก้อนหินรูปทรงแปลกตามากมาย 

คำแนะนำ 
• การเดินทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพ้ืนยางกันลื่น 
• เพ่ือความสะดวกในการเดินชม ส่ิงของมีค่า ยา น้ำด่ืม ควรใส่เป้ใบเล็กๆ 
• เพ่ือป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน  
• ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพ่ือให้ร่างกายฟิตและเคยชิน  
• ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้เสมอ  
• กรุณาเตรียมเส้ือกันหนาวไว้ เนื่องจากเขาหวงซานอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ซึ่ง 

       อากาศบนเขาจะหนาวเย็นกว่าปกติ 

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชมทิวทัศน์ ด้านเหนือเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยู่บนแดนสวรรค์ จะ

เห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมทะเลหมอก 
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และต้นสนรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงสู่ตีนเขาหวงซาน จาก

นั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำบลไท่ผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

#พักที่ FENG DA WENQUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว  

หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกับการ อาบน้ำแร ่ น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลาย

ความเม่ือยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการ

เผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ

สำหรับแช่น้ำแร่) 

วันที่ห้า ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิง-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-

กรุงเทพฯ 

เช้า  ! รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จ่ิวหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) แห่งมณฑล

อันฮุย นำท่านเที่ยวชม สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซาน ซ่ึงมีพื้ นที่กว่า 1.89 ล้านตารางเมตร ใช้ทุนสร้าง

ทั้งส้ิน 1,600 ล้านหยวน สถานที่แห่งนี้มี 5 ที่สุดของโลก ได้แก่ 1. องค์รูปปั้นกษิติครรภ์โพธิสัตว์ 

(หรือองค์ต้ีจ้างหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 3. กำแพง

แก้วหลากสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. สระน้ำแสงพระธรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้น

ผ่าศูนย์กลางยาว 99 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ต้นไม้ล้ำค่ากว่า 300 ชนิด เยอะที่สุดในโลก สวนพุทธ

ธรรมแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเม่ือ ปีค.ศ. 2012 ให้ท่านได้กราบนมัสการองค์รูปปั้นกษิติ

ครรภ์โพธิสัตว์ (หรือองค์ต้ีจ้างหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 99 เมตร ที่มาของความ

สูง 99 เมตร เนื่องมาจากตรงกับอายุตอนมรณภาพขององค์ต้ีจ้างหวางนี้นั่นเอง โดยภายในองค์ต้ีจ้าง

หวางนี้แบ่งออกเป็น 12 ชั้น ซ่ึงด้านในจะจัดเก็บอัฐิ และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเอาไว้  

เที่ยง ! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองนานกิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซ่ึงมี

ประวัติเก่าแก่ย้อนหลังต้ังแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วง

ศตวรรษที่ 3 – 6  

  จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกของนานกิงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยวาเพื่อเลือกซื้อ

สินค้าราคาถูก เช่น เส้ือผ้า ของที่ระลึกนานาชนิด อาหาร ที่บริเวณถนนแห่งนี้  

ค่ำ ! รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

23.00 น.  ✈ เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที ่MU2803 

  (เวลาไฟล์บิน MU2803 : 22.20-01.20+1 หรือ 23.00-02.10+1)   

02.10+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... " " " " 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   

" " " "  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  " " " " 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป ***) 
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หวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจ่ิวหัวซาน 5 วัน 3 คืน (MU) 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ป ี
พักกับผู้ใหญ่

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2561 23,900 บาท

23,900 บาท

4,000 บาท

$%&
'((
 บาท

วันที่ 7-11 มีนาคม 2561 23,999 บาท
23,999 บาท

4,000 บาท

$%&
'((
 บาท

วันที่ 14-18 / 21-25 มีนาคม 2561 24,900 บาท

24,900 บาท

4,000 บาท

$%&
'((

 บาท

วันที่ 11-15 เมษายน 2561 

**วันสงกรานต์**
34,999 บาท

34,999 บาท
4,000 บาท

)(&
'''
 บาท

วันที่ 25-29 เมษายน 2561 27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

$*&
'''
 บาท

วันที่ 16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2561 27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

$*&
'''
 บาท

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2561 27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

$*&
'''

 บาท
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1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี

น้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 19 ม.ค. 61 เป็นเงิน 6,100 บาท 

3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
6. นำ้หนกัสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั จำนวน 2 ใบ (เทา่กบั 46 กโิลกรัม) สัมภาระติดตัวข้ึนเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำ

หนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิทีมี่การเรยีกเกบ็ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง

ผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณ ี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ข้ึน
อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!! ต 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 

ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

$*&
'''
 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน
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1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่ง

สำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

ยกเว้นเดินทาง เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2651  ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลัง

จากทำการจอง) 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่า

ส่วนต่างเพ่ิม 1,050 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

● แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000-15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
•กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าต๋ัว

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

●  เม่ือท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

●  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายใน

เที่ยวบินนั้นๆ 

● คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

● บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

● รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

●  รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น 

และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                        

●  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภั ยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

●  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

●  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อั นเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลิกการเดินทาง

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง
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● ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

●  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

●  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 

● ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

● ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริ

ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

●  เม่ือท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ื อคอกว้าง 

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือ

กรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

●  เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

1. สำเนาสูติบตัร (ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

●  เดินทางพรอ้มญาต ิ  

1. สำเนาสูติบตัร(ใบเกดิ) ทัง้นีก้รณเีด็กอายตุำ่กวา่ 6 ป ีตอ้งใชสู้ตบัิตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย 
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4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทำทีเ่ขตหรอือำเภอเทา่นัน้ 

6.  ผูเ้ดินทางทีช่ือ่เปน็ชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเปน็หญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. หนงัสือรบัรองการทำงาน เปน็ภาษองักฤษตัวจรงิเทา่นัน้  

2. หนงัสือชีแ้จงตัวเอง เปน็ภาษาองักฤษตัวจรงิเทา่นัน้ 

3. สำเนาบุค๊แบงค์ อพัเดทยอดปจัจบุนั ข้ันต่ำ 100,000 บาท 

3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า 

7.  กรณหีนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนญุาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจรงิเทา่นัน้!! ต่ออายกุารทำงานแลว้ไม่ต่ำกวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนงัสือรบัรองการทำงาน เปน็ภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

3.สำเนาบุค๊แบงค์ อพัเดทยอดปจัจบุนั ข้ันต่ำ 100,000 บาท 

4.กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบยีนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
•หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท 
•หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ

เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจาก

ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง 

น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ

ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะ

ต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียด

การยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ

ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบ
ริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก ** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

(MISS. / MRS. / 

MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ     ! โสด ! แต่งงาน           ! หม้าย           ! หย่าร้าง    

!  ไม่ได้จดทะเบียน  !  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

........................................................................................................................................................................................

......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

........................................................................................................................................................................................

...................................................................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ตำแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 

.........................................................................................................................

............................................................... 

..................................................................................................รหัส

ไปรษณีย์.........................โทร................................ 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    ! ไม่เคย    ! เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันที.่............... เดือน........................ป.ี.......................  ถึง วัน

ที.่......................เดือน........................ป.ี.................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ! ไม่เคย   ! เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เม่ือวันที.่............... เดือน........................ป.ี.......................  ถึง วัน

ที.่......................เดือน........................ป.ี.................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................................................

. 

ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
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2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................................................

. 

ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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