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วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เที่ยง เย็น

1

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)

X

2

กรุงเทพฯ-นำนกิง (MU2804 : 02.10-07.00 หรื อ
03.10-07.30)-สุ สำนดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลำด
หลีหยำงยิ่งเซียวซำงเจีย

GUOJI HOTEL
   หรื อเทียบเท่ ำระดับ 5
ดำว

3

4

X

โรงแรม

X

GUOJI HOTEL
เมืองถุนซี-เมืองโบรำณหงชุน-หมู่บ้ำนมรดกโลกหงชุน
   หรื อเทียบเท่ ำระดับ 5
ซุ้มประตูถังเยว่ -เมืองถุนซี-ถนนโบรำณเหล่ำเจีย
ดำว
FENG DA WENQUAN
เมืองถุนซี-หวงซำน-อุทยำนหวงซำน (รวมกระเช้ ำ
   HOTEL
ไป-กลับ)-ไท่ ผิง-อำบน้ำแร่
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 5
ดำว
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5

ไท่ ผิง-จิ่วหัวซำน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน-นำนกิง
ตลำดฟูจือเมี่ยว-นำนกิง-กรุงเทพฯ
(MU2803 :22.10-01.10 หรื อ 22.50-02.10+1)

  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2562
วันแรก
23.00 น.

วันที่สอง
02.10 น.
07.00 น.
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุงเทพฯ-นำนกิง-สุสำนดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลำดหลีหยำงยิ่งเซียวซำงเจีย
 เหิ รฟ้าสู่ เมืองนำนกิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2804:
02.10-07.00 หรื อ 03.10-07.30 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนกิง เมืองนำนกิง มณฑลเจียงซู ซึ่ งเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงอยูช่ ่วงหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ของจีน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ บริกำรอำหำรชุด KFC ท่ ำนละ 1 ชุด
นาท่านชม สุ สำนดร. ซุ นยัดเซ็น หรื อ จงซำนหลิง ซึ่ งสร้างขึ้นหลังจาก ดร. ซุนยัดเซ็นถึงแก่อาสัญ
กรรมในปี ค.ศ. 1925 มีอาณาบริ เวณ 20 เอเคอร์ มีบนั ไดหิ นแกรนิต 392 ชั้น ขึ้นสู่ หออนุสาวรี ย ์ ซึ่ ง
หอนี้มีหลังคาดินเผาเป็ นกระเบื้องสีน้ าเงิน ส่วนอาคารที่เก็บศพอยูท่ างตอนล่างจากหออนุ สาวรี ยล์ ง
มาเล็กน้อย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองถุนซี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นที่ต้ งั
ของอุ ทยานหวงซาน เป็ นเมื อ งที่ยงั คงรักษาลักษณะของที่ต้ งั อาคารบ้านเรื อ นแบบเดิ มไว้จนถึ ง
ปั จจุบนั
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ ตลำดหลีหยำงยิ่งเซี ยวซำงเจีย เดิ มเป็ นเมื อ งโบราณแห่ งแรกๆ ของแถบเจียง
หนาน มีประวัติกว่า 1,800 ปี ภายในมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่อนุ รักษ์ไว้ ได้ปรับปรุ ง และตกแต่งเพิ่ม
ความทัน สมัย เข้า ไป เพื่อ ให้เ ป็ นถนนช้อ ปปิ้ ง และพี่พ กั ผ่อ นหย่อ นใจของชาวพื้น เมื อ ง และ
นักท่องเที่ยว
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คำ่
วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่สี่
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ GUOJI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****
เมืองถุนซี-เมืองโบรำณหงชุน-หมู่บ้ำนมรดกโลกหงชุน-ซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบรำณ
เหล่ ำเจีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณหงชุ น (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูห่ ่ างจากอาเภอ
เมืองอี๋เสี้ยนไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เที่ยวชม หมู่บ้ำนมรดกโลกหง
ชุน ตั้งอยูใ่ กล้สถานที่ท่องเที่ยวภูเขาหวงซาน ที่ข้ นึ ชื่อในมณฑลอันฮุยของจีน ผนัง และกระเบื้องที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะ ความสวยงามของสะพานเล็กๆ และทะเลสาบภายในหมู่บา้ นนับเป็ นสิ่งที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีน และชาวต่างชาติไปเยือนสถานที่แห่ งนี้ มากยิง่ ขึ้นทุกวัน และด้วยเหตุน้ ี
หมู่บา้ นนี้จึงได้สมญานามว่า เมืองในภาพวาดพูก่ นั จีน และพิพธิ ภัณฑ์เรื อนโบราณที่มีชีวติ เมื่อเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2000 องค์การยูเนสโก้แห่ งสหประชาชาติได้จดั ให้หมู่บา้ นหงชุนเป็ นหนึ่ งใน
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ซุ้ มประตูถังเยว่ ที่ต้ งั เรี ยงราย 7 ซุ้ม เป็ นของสมัยราชวงศ์หมิง 3 ซุ้ม และราชวงศ์
ชิง 4 ซุ้ม เป็ นสถานที่ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของฮุยโจว และมีเพียงแห่ งเดียวของประเทศ กลางทุ่งโหยวไช่ฮ
วาที่งดงาม จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองถุนซี ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนโบรำณเหล่ ำ
เจีย เป็ นถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กว่าเมตร ตัดอยูก่ ลางเมืองถุนซี จุดเด่นของถนนสายนี้ อยู่
ที่อาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยหมิง-ชิง และได้ร้บการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนกระทัง่ ทุกวันนี้
โดยปั จจุบนั ตลอดถนนทั้งเส้นเป็ นถนนสายวัฒนธรรม มีร้านขายอาหารท้องถิ่น ร้านขายงานศิลปะ
ภาพวาด เครื่ องป้ัน หินสลัก เครื่ องประดับ เครื่ องเรื อน เครื่ องแต่งบ้าน ชาจีน ฯลฯ
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ GUOJI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****
เมืองถุนซี-หวงซำน-อุทยำนหวงซำน (รวมกระเช้ ำไป-กลับ)-ไท่ ผิง-อำบน้ำแร่
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หวงซำน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยูใ่ นมณฑลอันฮุย มีชื่อเสียงจาก
ทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขาหิ นแกรนิ ตและต้นสนหวงซานรู ปร่ างแปลกตา นาท่าน ขึ้นกระเช้ ำสู่
อุทยำนเขำหวงซำน ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่ าสนเขียวขจี ถึง
สถานี บนเขา เขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี
ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ าตกใหญ่ 2 แห่ง และลาธาร 24 สาย
ความงดงามที่ ธ รรมชาติ เ สกสรรขึ้ น เป็ น หวงซาน นั้น ประกอบไปด้ว ย ต้น สนรู ป ร่ า งแปลก
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เที่ยง
บ่ ำย

คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

ประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รู ปร่ างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทัว่ เขา และน้ าพุ
ร้อน สมกับสานวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของ สีวเี สี่ยเค่อ นัก
เดิ นทางจีนสมัย ราชวงศ์หมิ งที่ไ ด้ไ ปสัมผัส เมื่ อ เดิ นทางถึ งยอดเขาแล้ว นาท่านเที่ยวชมบริ เวณ
โดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน นาท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไป
ด้วยเมฆหมอก ชมยอดเขาชือซิน ยอดเขาผูก่ นั ยอดเขาลิง และก้อนหินรู ปทรงแปลกตามากมาย
คำแนะนำ
กำรเดินทำงบนเขำหวงซำน ควรสวมรองเท้ำผ้ ำใบที่มีพื้นยำงกันลื่น
เพื่อควำมสะดวกในกำรเดินชม สิ่ งของมีค่ำ ยำ นำ้ ดื่ม ควรใส่ เป้ ใบเล็กๆ
เพื่อป้องกันอันตรำย เมื่อเดินชมไม่ ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
ก่ อนเดินทำงไปหวงซำนควรซ้ อมเดินออกกำลังกำยเพื่อให้ ร่ำงกำยฟิ ตและเคยชิน
ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่ น ควำมดันโลหิตสู งหรื อโรคหัวใจ ควรนำยำประจำตัวติดตัวไว้ เสมอ
กรุณำเตรียมเสื้ อกันหนำวไว้ เนื่องจำกเขำหวงซำนอยู่สูงกว่ ำระดับนำ้ ทะเล 1,400 เมตร ซึ่ง
อำกำศบนเขำจะหนำวเย็นกว่ ำปกติ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมทิวทัศน์ ด้ ำนเหนื อเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหนึ่งอยูบ่ นแดนสวรรค์ จะ
เห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสุ ดจะพรรณนา ชมทะเลหมอก
และต้นสนรู ปร่ างแปลกตาตามอัธ ยาศัย สมควรแก่ เวลานาท่านนั่งกระเช้าลงสู่ ตีนเขาหวงซาน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตำบลไท่ ผิง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พักที่ FENG DA WENQUAN HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****
หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกับการ อำบน้ำแร่ น้ าแร่ ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พ เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริ มสุ ขภาพให้กระปรี่ กระเปร่ าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบ
การเผาผลาญของร่ างกายให้อยูใ่ นสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่ งการอาบน้ าแร่ (กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ าย
น้าสาหรั บแช่ น้าแร่ )
ไท่ ผิง-จิ่วหัวซำน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน-นำนกิง-ตลำดฟูจือเมีย่ ว-นำนกิง-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซำน หรื อ ภูเก้ ำวิจิตร (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) แห่งมณฑลอัน
ฮุ ย นาท่านเที่ยวชม สวนพุทธธรรมจิ่วหั วซำน ซึ่ งมี พ้ืนที่กว่า 1.89 ล้านตารางเมตร ใช้ทุน สร้าง
ทั้งสิ้ น 1,600 ล้านหยวน สถานที่แห่ งนี้ มี 5 ที่สุดของโลก ได้แก่ 1. องค์รูปปั้ นกษิติครรภ์โพธิสัตว์
(หรื อองค์ต้ จี า้ งหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก 3. กาแพง
แก้วหลากสี กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. สระน้ าแสงพระธรรมกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 99 เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ต้นไม้ล้ าค่ากว่า 300 ชนิด เยอะที่สุดในโลก สวน
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เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
22.10 น.
01.10+1 น.

พุทธธรรมแห่ งนี้ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ. 2012 ให้ท่านได้กราบนมัสการองค์รูปปั้ น
กษิติครรภ์โพธิสัตว์ (หรื อองค์ต้ ีจา้ งหวาง) กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสู ง 99 เมตร ที่มาของ
ความสูง 99 เมตร เนื่องมาจากตรงกับอายุตอนมรณภาพขององค์ต้ จี า้ งหวางนี้นนั่ เอง โดยภายในองค์
ตี้จา้ งหวางนี้แบ่งออกเป็ น 12 ชั้น ซึ่งด้านในจะจัดเก็บอัฐิ และข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆเอาไว้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนำนกิง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งมีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลัง
ตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วงศตวรรษที่ 3 – 6
จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกของนานกิงที่ ตลำดฟูจื่อเมี่ยวำเพื่อเลือกซื้อ
สินค้าราคาถูก เช่น เสื้อผ้า ของที่ระลึกนานาชนิด อาหาร ที่บริ เวณถนนแห่งนี้
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2803 :
22.10-01.10 หรื อ 22.50-02.10+1 (บริ การอาหารว่ างบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม หวงซำน...ขนมขีห้ นู

อำบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซำน 5 วัน 3 คืน (MU)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
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กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 11-15 เมษำยน 2562 (สงกรำนต์ )

31,999 บำท

31,999 บำท 4,000 บำท 19,999 บำท

วันที่ 23-27 พฤษภำคม 2562

24,999 บำท

24,999 บำท 4,000 บำท 17,999 บำท

วันที่ 9-13 มิถุนำยน 2562

24,999 บำท

24,999 บำท 4,000 บำท 17,999 บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นี้เช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 16 มี.ค. 62 เป็ นเงิน 5,800 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้งั นี้ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้ นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ตงิ่ , อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต
8. ค่ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้ งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่
ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
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 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพือ่ ให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น!!
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ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดา หรื อ
กรอบแว่นสีดา, ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรื อ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
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4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกชื่ อสถำนทีท่ ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
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1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
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