
 

 

รหัสทัวร SSH1903213 
ทัวรจีน หวงซาน ขนมสาเกเช่ือม นานกิง เมืองโบราณหงชุน  
5 วัน 3 คืน (MU) 
นานกิง - สุสานดร.ซุนยัดเซ็น – เมืองถนุซี – ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย – หวงซาน      
อุทยานหวงซาน – เมืองอีเซียน - โชวหงชุนอาจวี ๋– เมืองโบราณหงชุน - หมูบานมรดกหงชุน  
ถนนโบราณเหลาเจีย – พิพิธภัณฑฮุยไฉ – ซุมประตูถังเยว - ตลาดฟูจือเมี่ยว 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
23.00 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( 

ระหวางประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA 
EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง กรุงเทพฯ-นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซ-ีตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย 
02.10 น.  เหินฟ�าสู เมืองนานกิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 

เท่ียวบินที่ MU2804 
  (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 
07.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ่งเคยเปนอดีตเมือง

หลวงอยูชวงหน่ึงในประวัติศาสตรของจีน เมอืงที่มีประวติัเกาแกยอนหลังต้ังแต
สมัย 500 ปกอนคริสตกาล ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

เชา ไ รับประทานอาหารเชา บริการอาหารชดุ KFC ทานละ 1 ชุด 
นําทานชม สุสานดร. ซนุยัดเซ็น หรือ จงซานหลิง ซึ่งสรางข้ึนหลังจาก ดร. ซุนยัด
เซ็นถึงแกอาสัญกรรมในป ค.ศ. 1925 มีอาณาบริเวณ 20 เอเคอร มีบันได
หินแกรนิต 392 ชั้น ข้ึนสูหออนุสาวรีย ซึ่งหอน้ีมีหลังคาดินเผาเปนกระเบ้ืองสีน้ํา
เงิน สวนอาคารที่เก็บศพอยูทางตอนลางจากหออนุสาวรียลงมาเล็กนอย  

 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองถุนซี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) ซึ่ง
เปนที่ต้ังของอุทยานหวงซาน เปนเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของท่ีต้ังอาคาร
บานเรือนแบบเดิมไวจนถึงปจจบุัน 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย เดิมเปนเมืองโบราณแหงแรกๆ 

ของแถบเจียงหนาน มปีระวติักวา 1,800 ป ภายในมีส่ิงกอสรางเกาแกที่อนุรักษไว 
ไดปรบัปรุง และตกแตงเพ่ิมความทันสมัยเขาไป เพ่ือใหเปนถนนชอปปم�ง และพี่
พักผอนหยอนใจของชาวพ้ืนเมือง และนักทองเท่ียว  

 
ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ YANG GUANG  HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วนัที่สาม  เมืองถุนซ-ีหวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเชาไป-กลับ)-เมืองอีเซยีน-โชวหง
ชุนอาจวี๋ 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู หวงซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ต้ังอยูในมณฑลอัน
ฮุย มช่ืีอเสียงจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและตนสนหวงซานรูปราง
แปลกตา นําทาน ข้ึนกระเชาสู อุทยานเขาหวงซาน ระหวางทางทานจะไดเห็น
ทิวทัศนของขุนเขาท่ีปกคลุมดวยป�าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา เขาหวงซานไดรับ



 

 

คัดเลือกจากองคกรยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อป ค.ศ.1990 เขา 
หวงซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ําตกใหญ 2 แหง และลําธาร 
24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเปน หวงซาน น้ันประกอบไปดวย ตน
สนรูปรางแปลกประหลาดสวยงาม กอนหิน รูปรางแปลกตาตามจินตนาการ ทะเล
เมฆท่ีลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ําพุรอน สมกับสํานวน “ไป 5 ภูกลบัมาไมมองภูเขา 
ไปหวงซาน กลบัมาไมมองภ”ู ของ สีวีเส่ียเคอ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศหมิงที่
ไดไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแลว นําทานเท่ียวชมบริเวณโดยรอบของ
อุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมูตนสน นําทานเดินชมวิวโดยรอบที่เต็ม
ไปดวยเมฆหมอก ชมยอดเขาชือซิน ยอดเขาผูกัน ยอดเขาลิง และกอนหินรูปทรง
แปลกตามากมาย 
คําแนะนํา 
 การเดินทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทาผาใบที่มีพื้นยางกันลื่น 
 เพ่ือความสะดวกในการเดินชม ส่ิงของมคีา ยา น้ําด่ืม ควรใสเป�ใบเล็กๆ 
 เพ่ือป�องกันอันตราย เม่ือเดินชมไมควรมองววิ เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน  
 กอนเดินทางไปหวงซานควรซอมเดินออกกําลังกายเพ่ือใหรางกายฟตและเคย

ชิน  
 ผูท่ีมีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนํายาประจําตัวติด

ตัวไวเสมอ  
 กรุณาเตรียมเส้ือกันหนาวไว เน่ืองจากเขาหวงซานอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 

1,400 เมตร ซ่ึง 
       อากาศบนเขาจะหนาวเย็นกวาปกติ 



 

 

 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมทิวทัศน ดานเหนือเป�ยไห เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ีเหมือนหน่ึงอยูบน

แดนสวรรค จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาตางๆทาบกับฟากฟ�า สวยสดงดงาม
สุดจะพรรณนา ชมทะเลหมอก และตนสนรูปรางแปลกตาตามอัธยาศัย สมควรแก
เวลานําทานน่ังกระเชาลงสูตีนเขาหวงซาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอีเซียน 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของเขาหวงซาน 
มณฑลอานฮุย 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนําทานชม โชวหงชุนอาจวี๋ เปนโชวท่ีใชวัฒนธรรมฮุยโจวเปนเน้ือเรื่อง 

ใชเทคโนโลยีตางๆ บอกเลาถึงผูหญิงชาวฮุยโจว ขยัน ดูแลบาน สอนลูกหลาน ทํา
นา และรักษาเน้ือรักษาตัว เวลาที่สามีตองออกไปคาขายแดนไกล  

  ***โปรดทราบ  หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย มกีารปดการแสดงในวันน้ันๆ ไม
วาจะดวยกรณีใดๆ ทําใหเขาชมไมไดผูจัดรับผิดชอบเพียงจัดโชวฮุยหยุนทดแทนให
เทาน้ัน หากบัตรไดถูกใชไปแลวจะไมมกีารคืนคาบริการใดๆ ***      

   พักที่ QI SHU HU ZHONG KUN (VILA) HOTELระดับ 4 ดาว**** 
 



 

 

วันที่ส่ี เมืองอีเซียน-เมืองโบราณหงชุน-หมูบานมรดกโลกหงชุน-เมืองถุนซ-ีถนนโบราณ
เหลาเจีย 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองโบราณหงชุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
ต้ังอยูหางจากอําเภอเมืองอ๋ีเส้ียนไปทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร มปีระวัติศาสตร
กวา 800 ป เท่ียวชม หมูบานมรดกโลกหงชุน ต้ังอยูใกลสถานที่ทองเที่ยวภูเขา
หวงซาน ที่ข้ึนช่ือในมณฑลอันฮุยของจีน ผนัง และกระเบ้ืองที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
ความสวยงามของสะพานเล็กๆ และทะเลสาบภายในหมูบานนับเปนสิ่งท่ีดึงดูดให
นักทองเท่ียวท้ังชาวจีน และชาวตางชาติไปเยอืนสถานที่แหงน้ีมากยิ่งขึ้นทุกวัน และ
ดวยเหตุน้ี หมูบานน้ีจึงไดสมญานามวา เมืองในภาพวาดพูกันจีน และพิพิธภัณฑ
เรือนโบราณท่ีมีชีวิต เม่ือเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ.2000 องคการยูเนสโกแหง
สหประชาชาติไดจัดใหหมูบานหงชุนเปนหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรม ใหทาน
เท่ียวชม และถายภาพเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย  

 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับ เมืองถุนซ ี(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ใหทานได

อิสระชอปปم�งที่ ถนนโบราณเหลาเจีย เปนถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กวา



 

 

เมตร ตัดอยูกลางเมืองถุนซี จุดเดนของถนนสายน้ี อยูท่ีอาคารสองฝم�งท่ีสรางขึ้นมา
ต้ังแตสมัยหมิง-ชิง และไดรบการอนุรกัษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี โดยปจจุบัน
ตลอดถนนทั้งเสนเปนถนนสายวัฒนธรรม มีรานขายอาหารทองถิ่น รานขายงาน
ศิลปะ ภาพวาด เคร่ืองป�ัน หินสลัก เครื่องประดับ เครื่องเรือน เคร่ืองแตงบาน ชา
จีน ฯลฯ 

 
ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พักที่ YANG GUANG  HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่หา เมืองถุนซ-ีพิพิธภัณฑฮุยไฉ-ซุมประตถูังเยว-นานกิง-ตลาดฟูจือเม่ียว-นานกิง-
กรุงเทพฯ 

เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑฮุยไฉ  “ฮุยไฉ” เปนอาหารประเภทหน่ึงของอาหารจีน 
มีประวัติยาวนาน  พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนที่จัดแสดงประวัติและแหลงกําเนิด ความ
เปนมาของอาหารฮุยไฉ จุดเดนของอาหารชนิดนี้คือ วฒันธรรมการจัดเลี้ยง 
วัฒนธรรมของอาหาร จัดแสดงใหนักทองเท่ียวไดรูจัก จากน้ันนําทานเดินทางสู ซุม
ประตูถังเยว ที่ต้ังเรียงราย 7 ซุม เปนของสมยัราชวงศหมิง 3 ซุม และราชวงศชิง 



 

 

4 ซุม เปนสถานที่ท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของฮุยโจว และมีเพียงแหงเดียวของประเทศ กลาง
ทุงโหยวไชฮวาที่งดงาม จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองถุนซี  

 
เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางกลับสู  เมืองนานกิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึ่งมี

ประวติัเกาแกยอนหลังต้ังแตสมัย 500 ปกอนคริสตกาล เคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรจีนชวงศตวรรษที่ 3 – 6  

  จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของนานกิงที่ ตลาดฟูจื่อเมี่ยวา
เพ่ือเลือกซื้อสินคาราคาถูก เชน เส้ือผา ของท่ีระลึกนานาชนิด อาหาร ท่ีบริเวณ
ถนนแหงน้ี  

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
22.10 น.   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 

เท่ียวบินที่ MU2803  
 (บริการอาหารวางบนเคร่ือง) 
01.10+1 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

********ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ******** 



 

 

 
อัตราคาบรกิารดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีนํ้ามัน ณ 
วันที ่27 ก.ย. 62 เปนเงิน 5,600 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกต ิ4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวข้ึนเครื่องได 1 ช้ิน ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกนิ 7 กโิลกรมั, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถงึ 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยท้ังหลายตาม

อัตราคาบรกิาร (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 30 ตุลาคม-3 
พฤศจิกายน 2562 21,999 บาท 21,999 

บาท 
3,000 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2562 21,999 บาท 21,999 
บาท 

3,000 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 27 พฤศจกิายน-1 
ธันวาคม 2562 21,999 บาท 21,999 

บาท 
3,000 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 21,999 บาท 21,999 
บาท 

3,000 
บาท 

15,999 
บาท 

วันที่ 18-22 ธันวาคม2562 21,999 บาท 21,999 
บาท 

3,000 
บาท 

15,999 
บาท 



 

 

กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยท่ีระบุไวในกรมธรรมท้ังน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเริ่มตนท่ี 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต 
8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางท่ีเปนชาวไทยเทาน้ัน!!! ต 

 
อัตราคาบรกิารดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 150 หยวนตอคน (เด็กชําระทปิ

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถกูตอง จะตองบวกคาภาษมีูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาต ิ
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

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

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ
ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 



 

 

วัน **กรณียื่นดวน 2 วนัทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวนัเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็คาใชจายทานละ 10,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายท้ังหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวนัหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคามดัจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกบัคณะขนาด
ของกรุปไซค จํานวนผูเดินทางอาจมีการปรับเพ่ิมข้ึนไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรอืกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารดุใดๆ ท้ังสิ้น ถาเกิดการชํารดุ เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครปู, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทร ูลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอรมชุดทํางาน ชุด



 

 

นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย กิป๊ติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขางชดัเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรอื แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายต่ํุากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจรงิ 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรบัรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจรงิเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขัน้ต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวซีาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 



 

 

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจรงิเทาน้ัน!! ตออายกุารทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มตีราประทบัและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา

ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

9. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

10. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

11.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไมทราบลวงหนา   

12.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 
** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก ** 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 



 

 

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

.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที.่...................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME.............................................
.......................... 
หมายเหตุ 
ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)        


