
 

 

รหัสทัวร SSH1903235 

ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ทัวรจิ่วหัวซาน...ขนมทองทตั  
พระใหญหลิงซาน นานกิง 5 วัน 3 คืน (MU) 
เมืองอูซ ี  พระใหญหลิงซานตาฝอ   จิ่วหัวซาน   สวนพทุธธรรมจิว่หัวซาน 
เขาจิ่วหัวซาน   วัดไป�สุยกง   โยวเซินเตี้ยน   วัดฮั่วเฉิง   ยอดเขาเทียนไถ 
วัดเทียนไถ   นานกิง   ผานชมกําแพงเมืองโบราณ   ตลาดฟูจือเมี่ยว 

 



 

 

วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ  X X X  

2 
กรุงเทพฯ-นานกิง (MU2804 : 
02.10-07.00)-เมืองอูซ ี

พระใหญหลิงซานตาฝอ (รวมรถราง) 
✈   

JINHU HOTEL 
หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว 

3 
เมืองอูซ-ีจิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรม
จิ่วหัวซาน 

   
ZHONGXIN 
HOTEL 
หรือเทียบเทา

4 
เขาจิ่วหัวซาน-วัดไป�สุยกง (นั่งรถราง
ขึ้น-ลง)-โยวเซินเตี้ยน-วัดฮั่วเฉิง-
ยอดเขาเทียนไถ-วัดเทียนไถ 

   
ZHONGXIN 
HOTEL 
หรือเทียบเทา

5 

จิ่วหัวซาน-นานกิง-ผานชมกําแพง
เมืองโบราณ-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นาน
กิง-กรุงเทพฯ  
(MU2803 : 22.10-01.10+1 ) 

    

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คนตลอดการ
เดินทาง  

กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562  
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 

23.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู โดยสารขาออก ( 
ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-นานกิง-เมืองอูซ-ีพระใหญหลงิซานตาฝอ (รวมรถราง) 

02.10 น.  เหินฟ�าสู เมืองนานกิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
เที่ยวบินที่ MU2804 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 



 

 

07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ่งเคยเปนอดีต
เมืองหลวงอยูชวงหนึ่งในประวัติศาสตรของจีน เมืองที่มีประวัติเกาแกยอนหลัง
ตั้งแตสมัย 500 ปกอนคริสตกาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เชา  รับประทานอาหารเชา บริการอาหารชุด KFC ทานละ 1 ชุด 
  นําทานเดินทางสู เมืองอูซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)   ซึ่งไดรับการ

ขนานนามวา “เซี่ยงไฮนอย” เนื่องจากเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไทหู
ลอมรอบ ทะเลสาบไทหู เปน 1 ใน 5 แหงทะเลสาบนํ้าจืดที่มีขนาดใหญของจีน 
เปนเมืองเกาแกประวัติศาสตรยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝอ (รวมรถราง)  ซึ่งประดิษฐานอยูที่เขต

เขามาริมทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปทองสําริดที่มีความสูงถึง 88 เมตร หนัก 
700 ตัน ปรางคยืนแลดูสงางามและนาเลื่อมใสยิ่ง เปนพระยืนทองเหลืองที่ใหญ
ที่สุดในโลก    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ซี่โครงหมูอูซี 
พักที่ JINHU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  



 

 

วนัที่สาม  เมืองอูซ-ีจิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู จิ่วหัวซาน หรือ ภูเกาวิจิตร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) แหง

มณฑลอันฮุย เปน 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เปนปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีน
และเปนเขตทัศนียภาพการทองเที่ยวท่ีสําคัญรุนแรกของประเทศจีน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย นําทานเที่ยวชม สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน ซึ่งมีพื้นที่กวา 1.89 ลานตารางเมตร 
ใชทุนสรางทั้งสิ้น 1,600 ลานหยวน สถานที่แหงนี้มี 5 ที่สุดของโลก ไดแก 1. องค
รูปปم�นกษิติครรภโพธิสัตว (หรือองคตี้จางหวาง) กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก 2. ฐาน
ดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก 3. กําแพงแกวหลากสีกลางแจงทีใ่หญที่สุดในโลก 
4. สระนํ้าแสงพระธรรมกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก มีเสนผาศูนยกลางยาว 99 
เมตร ลึก 20 เซนติเมตร 5. ตนไมลํ้าคากวา 300 ชนิด เยอะท่ีสุดในโลก สวนพุทธ
ธรรมแหงนี้เปดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปค.ศ. 2012 ใหทานไดกราบนมัสการ
องครูปปم�น กษิติครรภโพธิสัตว (หรือองคตี้จางหวาง) กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก มี
ความสูง 99 เมตร ที ่มาของความสูง 99 เมตร เนื ่องมาจากตรงกับอายุตอน



 

 

มรณภาพขององคตี้จางหวางนี้นั่นเอง โดยภายในองคตี้จางหวางนี้แบงออกเปน 12 
ชั้น ซึ่งดานในจะจัดเก็บอัฐิ และขาวของเครื่องใชตางๆเอาไว  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ZHONGXIN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  

วันที่สี ่ เขาจิ่วหัวซาน-วัดไป�สุยกง (นั่งรถรางขึ้น-ลง) -โยวเซินเตี้ยน-วัดฮั่วเฉิง-ยอด
เขาเทียนไถ-วัดเทียนไถ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เขาจิ่วหัวซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ภูเขานี้ตั้งอยูหางจากตัว

อําเภอเมืองชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอันฮุยไปทางดานตะวันตกเฉียงใต 20 
กิโลเมตร เขตทัศนียภาพมีเนื้อที่ 120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุรักษครอบคลุมพื้นที่ 
174 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันเปนเขตทองเที่ยวเกรด 5A แหงชาติ และเปนเขต
ทองเที่ยวชมทิวทัศนเชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับชาติ ไดรับการขนานนามวาเปน
พุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ ภูเขาจิ่วหัวซานประกอบดวย หินแกรนิต มียอด
เขาเปนหลัก มีแองกะทะ หุบเขาลําธารลําหวยตัดแทรกไปมา เขาจิ่วหัวซานมียอด
เขาทั้งสิ้น 99 ยอด โดยมียอดเขาที่สูงตระหงานดูยิ่งใหญที่สุดอยู 9 ยอด อาทิ 
ยอดเทียนถาย (แทนฟ�า) , สือหวาง (เจาทั้ง 10) , เหลียนหัว (ปทุมา) , เทียนจู 
(เสาฟ�า) ฯลฯ ระหวางเขาเต็มไปดวยหุบเขา หวยลึก นํ้าพุไหลพุงดิ่งลงสูสระนํ้าลึก
กระจายตัวเปนฟองฟูฟ�อง ดูอลังการยิ่งใหญมาก เขาจิ่วหัวซานเปนดั่งชุดภาพภูเขา
แมนํ้าตามธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ จุดชมวิวตางๆผสมผสานขับดันกันกอใหเกิด
ภาพที ่งดงามยิ ่งขึ ้น ความงดงามของธรรมชาติกับทัศนียภาพเชิงวัฒนธรรม
ผสมผสานเขากันอยางดี เสริมเติมดวยภาพบรรยากาศที่ฤดูทั้งสี่แตกตางกันอยาง
ชัดเจนและภาพปรากฏการณบนทองฟ�าอันงดงามแปลกตา เชน ภาพดวงอาทิตย
ขึ้น เมฆสีแดงยามพลบคํ่า ทะเลเมฆ นํ้าคางแข็งแมคะนิ้ง ฝนลูกเห็บพระอาทิตย
ทรงกลดงดงามเกินพรรณนา ทําใหผูคนที่มาเยือนมิอยากจะจากไป บนเขาจิ่วหัว
ซานมีวัดวาอารามโบราณตั้งเรียงรายอยูจํานวนมาก อบอวลไปดวยควันธูปเทียน
เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาผูศรัทธาในพุทธศาสนาตางมาเคารพกราบ
ไหว ทัศนียภาพของเขาจิ่วหัวซานงดงามมาก อากาศเย็นสบาย เปนแดนสวรรค



 

 

แหงการทองเที่ยว ปจจุบันบนภูเขาจิ่วหัวซานมีวัดจํานวน 80 กวาแหง มีพระภิกษุ
และภิกษุณีกวา 300 รูป ไดคอยๆกลายเปนเขตชมทัศนียภาพการทองเที่ยวที่เปน

เอกลักษณทางพุทธศาสนา จากนั้นนําทานเดินทางสูยอดเขาตงเฟง เท่ียวชม วัดไป�   
สุยกง หรือ พระวิหารรอยป (นั่งรถรางขึ้น-ลง) อันโดงดัง ซึ่งแผนป�ายเหนือ
ประตูของพระวิหารมีตัวอักษรสีทองสิบตัวความวา “พระราชทานนามวา พระวิหาร
รอยป อารามคุมครองบานเมืองหมื่นป” เปนวัดเกาแกใหญเปนอันดับที่ 4 ของจิ่ว
หัวซาน สรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวัดไจซิงอัน มีเรื่องเลากันวา มีพระภิกขุรูป
หนึ่งนามวา หลวงพอหวูเซี๊ยะ ไดเดินทางมายังเขาจิ่วหัวซานเมื่ออายุ 26 ป และได
บําเพ็ญเพียรอยางหนัก เปนเวลา 100 ป ในถํ้าบนภูเขาที่แทบจะไมปรากฏรองรอย
ของผูคนหลังจากทานมรณภาพได 3 ป ผูคนจึงไดพบรางกายของทานในถํ้าพระบน
ภูเขา เห็นวาทานเปนพระพุทธองคกลับชาติมาเกิด จึงไดนําทองมาปดรางของทาน
เพ่ือไวบูชา หลังจากจักรพรรดิ์หมิงฉงเจิน (ครองราชยชวงค.ศ. 1628-1645) ทรง
ทราบก็ไดพระราชทานนามใหทานวา “นิรมานกายของพระโพธิสัตว” ทําใหวัด
เล็กๆสําหรับบูชาทานแหงนี้อบอวลไปดวยควันธูปเทียนไปทั่ววัด และไดขยายพื้นที่
ออกไปจนกลายเปนหนึ่งในป�าใหญทั้งสี่ของเขาจิ่วหัวซาน ใหทานไดกราบนมัสการ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดรวมถึงนมัสการสังขารที่หุมดวยทองของพระสงฆหวูเซี๊ยะ ซึ่งสวม
หมวกพระ หมจีวรสีแดง นั่งตัวตรงอยูบนฐานดอกบัว  

 



 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดพระองคแท หรือ ตําหนักโยวเซินเตี้ยน วัดโบราณสรางในสมัย
ราชวงศถัง (ค.ศ. 757) วัดแหงนี้เปนสถานที่ซึ่งฝงอัฐิของพระภิกษุชาวเกาหลีชื่อจิน
เฉียวเจวี๋ย (KIM KIAO KAK) ซึ่งชาวพุทธจีนมีความเชื่อวาทานคือภาคหนึ่งของ
กษิติครรภโพธิสัตว "ตี้จางหวางผูซา" พระโพธิสัตวประจําเขาจิ่วหัวซาน ใหทานได
กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทานเที่ยวชม วัดฮั่วเฉิง เปนวัดที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุดบนเขาจิ่วหัวซาน 

สรางขึ้นเปนวัดแบบเรียบงายโดยภิกษุเป�ยตู ในสมัยราชวงศจิ้น ถือเปนวัดแรกใน
พุทธคีรีจิ ่วหัวซาน มีพื ้นที ่ 3,500 ตารางเมตร ในราวป ค.ศ. 756-758 สมัย
ราชวงศถัง ไดมีการบูรณะอาคารวิหารครั้งใหญ และไดตั้งชื่อใหมวา "วัดฮั่วเฉิง" 
การกอสรางวิหารมีลักษณะพิเศษคือใชไมลวนประกอบแบบเขาลิ ่มไมใชตะปู 
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ง อันไดแก ปลาวาวา 
ซึ่งลักษณะคลายจิ้งจก แตเปนสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า สงเสียงรองลักษณะคลายเด็กเล็ก
รอง ชมชุดโบราณของพระตี้จางซึ่งมีขนาดใหญถึง 3 เทาของคนสมัยปจจุบัน ให
ทานไดกราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

 
 



 

 

 
จากนั้นนําทานนั่งกระเชาขึ้นสู ยอดเขาเทียนไถ นําทานสู วัดเทียนไถ หรือเรียกอีกชื่อวา วัดตี้

จาง วัดนี้สรางในสมัยราชวงศซง มีอายุเกาแกควบคูกับเขาจิ่วหัวซาน จนมีคํากลาว
วา “หากไมเดินทางสู วัดเทียนไถ ก็เปรียบเสมือนไมไดเดินทางมาจิ ่วหัวซาน” 
จากนั้นนําทานเดินทางสู กูไป�จิงไถ หรือ หอพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ สรางขึ้นในสมัย
ราชวงศ ถัง มีพื้นที่ประมาณ 890 ตรม. เลากันวาเมื่อครั้งที่พระตี้จางยังมีชีวิตอยู 
ทานไดมาสวดมนต เปนประจําทุกวันจนไดสรางขึ้นเปนวัด และเก็บคัมภีรสําคัญ
ตางๆไวมากมาย สมควรแกเวลานําทานนั่งกระเชาลงเขา 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ ZHONGXIN HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว****  

วันที่หา จิ่วหัวซาน-นานกิง-ผานชมกําแพงเมืองโบราณ-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-
กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางกลับสู  เมืองนานกิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

ซึ่งมีประวัติเกาแกยอนหลังตั้งแตสมัย 500 ปกอนคริสตกาล เคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรจีนชวงศตวรรษที่ 3 – 6 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย  นําทาน ผานชมกําแพงเมืองโบราณ ที่สรางตั้งแตสมัยราชวงศหมิง อยูคูเมืองนาน
กิงมาหลายรอยป ทําใหเมืองนานกิงดูเปนเมืองหลวงเกาแก จากนั้นใหทานได
อิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของนานกิงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยวาเพื่อเลือกซื้อ

สินคาราคาถูก เชน เส้ือผา ของที่ระลึกนานาชนิด อาหาร ที่บริเวณถนนแหงนี้  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
22.10 น.   เหินฟ�าส ู   กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 

เที่ยวบินที่ MU2803 
   (บริการอาหารวางบนเครื่อง) 
01.10+1 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

...........     

********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   
     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบรกิาร คืองานของเรา      

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึน้ไป ***) 
 
 
 



 

 

ทัวรคุณธรรม จิ่วหัวซาน...ขนมทองทัต 
สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน พระใหญหลิงซาน นานกิง 5 วัน 3 คนื (MU) 

 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 02 ต.ค. 62 เปนเงิน 5,600 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณยีื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)   
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว

ในรายการ 
5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับ
ผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที ่30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 
3,500 
บาท 

16,999 
บาท 

วันที ่13-17 พฤศจิกายน 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 
3,500 
บาท 

16,999 
บาท 

วันที ่27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 
3,500 
บาท 

16,999 
บาท 

วันที ่3-7 ธันวาคม 2562 22,999 บาท 22,999 บาท 
3,500 
บาท 

16,999 
บาท 

วันที ่18-22 ธันวาคม2562 22,999 บาท 22,999 บาท 
3,500 
บาท 

16,999 
บาท 



 

 

6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอ
ทาน นํ้าหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่อง
ของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***
ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, 

อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหาย
โดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, 
การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) 
และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต 

8.  คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! ต 

 

อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 150 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป 
4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง



 

 

ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทานั้น 

5. คาวีซาจนีสําหรับชาวตางชาติ 
 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คนืคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 



 

 

ขอควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
ขนาดของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 

 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรง 

งานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 

และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที ่ยวสถานที่อื ่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ ์การจัดหานี ้โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที ่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่

ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว

เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว (หาม

ใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุดนักเรียน 
นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด เชน 
ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  

รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั ้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ ้นซจาก

คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา

พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  



 

 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
    1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 
6.  ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสาร
เพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 

6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 

2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 



 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา
ใหได 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�ายขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย 
ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 

** กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 

 
 
 
 

 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี!้!  เพื่อประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพื่อประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือ่คูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย..............................  
โทรศัพทบาน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................  
รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน........................................ 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย .......................................โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ป...........................   
ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสาม ีหรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


