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NT451
ทวัรจ์นี หวงซาน เมอืงโบราณหงชนุ นานกงิ 5 วัน 3 คนื (MU)
ทัวรจ์นี , 5 วัน 3 คนื ,

YANG GUANG HOTEL  , QI SHU HU ZHONG KUN (VILA) HOTEL

นานกงิ - สสุานดร.ซุนยดัเซ็น - เมอืงถุนซ ี- ตลาดหลหียางยงิเซยีวซางเจยี
เมอืงถุนซ ี- หวงซาน - อุทยานหวงซาน - โชวห์งชุนอาจว ี- เมอืงอเีซยีน
เมอืงโบราณหงชุน - หมูบ่า้นมรดกโลกหงชุน - ถนนโบราณเหลา่เจยี

พพิธิภณัฑฮ์ุยไฉ ่- ซุม้ประตูถงัเยว ่- นานกงิ - ตลาดฟจูอืเมยีว

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

23.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ
CHINAEASTERN AIRLINES (MU) โดยมเีจา้หนา้ทจีากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่นกอ่นออกเดนิทาง

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - นานกงิ - สสุานดร.ซุนยดัเซ็น - เมอืงถุนซ ี- ตลาดหลหียางยงิเซยีวซางเจยี



02.10 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงนานกงิ โดย สายการบนิ CHINAEASTERN AIRLINES เทยีวบนิท ีMU2804 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

07.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานกงิ เมอืงนานกงิมณฑลเจยีงซู
ซงึเคยเป็นอดตีเมอืงหลวงอยู่ชว่งหนงึในประวัตศิาสตรข์องจนีเมอืงทมีปีระวัตเิกา่แกย่อ้นหลังตังแตส่มัย 500 ปีกอ่นครสิตกาล
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ บรกิารอาหารชดุ KFC ทา่นละ 1 ชดุ

นําทา่นชม สสุานดร. ซุนยดัเซ็น หรือ จงซานหลงิซงึสรา้งขนึหลังจากดร. ซนุยัดเซ็นถงึแกอ่าสญักรรมในปี ค.ศ. 1925 มอีาณาบรเิวณ 20
เอเคอร ์มบัีนไดหนิแกรนติ 392 ชนั ขนึสูห่ออนุสาวรีย ์ซงึหอนีมหีลังคาดนิเผาเป็นกระเบอืงสนี ้าํเงนิ
สว่นอาคารทเีก็บศพอยู่ทางตอนลา่งจากหออนุสาวรียล์งมาเล็กนอ้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถุนซ ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชวัโมง) ซงึเป็นทตัีงของอุทยานหวงซาน
เป็นเมอืงทยัีงคงรักษาลักษณะของทตัีงอาคารบา้นเรือนแบบเดมิไวจ้นถงึปัจจบัุน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหลหียางยงิเซยีวซางเจยี เดมิเป็นเมอืงโบราณแหง่แรกๆของแถบเจยีงหนาน มปีระวัตกิวา่ 1,800 ปี
ภายในมสีงิกอ่สรา้งเกา่แกท่อีนุรักษ์ไว ้ไดป้รับปรุงและตกแตง่เพมิความทันสมัยเขา้ไป
เพอืใหเ้ป็นถนนชอ้ปปิงและพพัีกผอ่นหย่อนใจของชาวพนืเมอืงและนักทอ่งเทยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YANG GUANG HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงถุนซ ี- หวงซาน - อทุยานหวงซาน(รวมกระเชา้ไป-กลบั) - เมอืงอเีซยีน - โชวห์งชุนอาจวี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หวงซาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ตังอยู่ในมณฑลอันฮุย
มชีอืเสยีงจากทวิทัศนท์งีดงามของยอดเขาหนิแกรนติและตน้สนหวงซานรูปร่างแปลกตา

นําทา่นขนึกระเชา้สู ่อทุยานเขาหวงซาน ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องขนุเขาทปีกคลมุดว้ยป่าสนเขยีวขจ ีถงึสถานีบนเขา
เขาหวงซานไดรั้บคัดเลอืกจากองคก์รยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิเมอืปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มยีอดเขารวมทังหมดประมาณ 72
ลกู น ้าํตกใหญ่ 2 แหง่ และลําธาร 24 สาย ความงดงามทธีรรมชาตเิสกสรรขนึเป็น หวงซาน นันประกอบไปดว้ย
ตน้สนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม กอ้นหนิ รูปร่างแปลกตาตามจนิตนาการ ทะเลเมฆทลีอยปกคลมุทัวเขา และน ้าํพรุอ้น สมกับสํานวน “ไป 5
ภกูลับมาไม่มองภเูขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภ”ู ของ สวีเีสยีเคอ่ นักเดนิทางจนีสมัย ราชวงศห์มงิทไีดไ้ปสมัผัส เมอืเดนิทางถงึยอดเขาแลว้
นําทา่นเทยีวชมบรเิวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหนิ และมวลหมู่ตน้สน นําทา่นเดนิชมววิโดยรอบทเีต็มไปดว้ยเมฆหมอก
ชมยอดเขาชอืซนิ ยอดเขาผูก่ัน ยอดเขาลงิ และกอ้นหนิรูปทรงแปลกตามากมาย

คําแนะนํา
- การเดนิทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทา้ผา้ใบทมีพีนืยางกันลนื
- เพอืความสะดวกในการเดนิชม สงิของมคีา่ ยา น ้าํดมื ควรใสเ่ป้ใบเล็กๆ
- เพอืป้องกันอันตราย เมอืเดนิชมไม่ควรมองววิ เมอืมองววิควรหยุดเดนิ
- กอ่นเดนิทางไปหวงซานควรซอ้มเดนิออกกําลังกายเพอืใหร้่างกายฟิตและเคยชนิ
- ผูท้มีโีรคประจําตัว เชน่ ความดันโลหติสงูหรือโรคหัวใจ ควรนํายาประจําตัวตดิตัวไวเ้สมอ
- กรุณาเตรียมเสอืกันหนาวไว ้เนืองจากเขาหวงซานอยู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเล 1,400 เมตร ซงึอากาศบนเขาจะหนาวเย็นกวา่ปกติ



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมทวิทัศน ์ดา้นเหนอืเป๋ยไห ่เพลดิเพลนิกับบรรยากาศทเีหมอืนหนงึอยู่บนแดนสวรรค ์จะเห็นเมฆปยุๆลอยไปมา
ชมเขาตา่งๆทาบกับฟากฟ้า สวยสดงดงามสดุจะพรรณนา ชมทะเลหมอก และตน้สนรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย
สมควรแกเ่วลานําทา่นนังกระเชา้ลงสูต่นีเขาหวงซาน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเีซยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องเขาหวงซาน มณฑลอานฮุย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทา่นชม โชวห์งชุนอาจว ีเป็นโชวท์ใีชวั้ฒนธรรมฮุยโจวเป็นเนือเรือง ใชเ้ทคโนโลยีตา่ง  ๆบอกเลา่ถงึผูห้ญงิชาวฮุยโจว ขยัน
ดแูลบา้น สอนลกูหลาน ทํานา และรักษาเนือรักษาตัว เวลาทสีามตีอ้งออกไปคา้ขายแดนไกล 

***โปรดทราบ หากสภาพอากาศไม่เออือํานวย มกีารปิดการแสดงในวันนัน  ๆไม่วา่จะดว้ยกรณีใดๆ
ทําใหเ้ขา้ชมไม่ไดผู้จั้ดรับผดิชอบเพยีงจัดโชวฮ์ุยหยุ่นทดแทนใหเ้ทา่นัน หากบัตรไดถู้กใชไ้ปแลว้จะไม่มกีารคนืคา่บรกิารใด  ๆ***

ทพีกั
QI SHU HU ZHONG KUN (VILA) HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงอเีซยีน - เมอืงโบราณหงชุน - หมูบ่า้นมรดกโลกหงชุน - เมอืงถุนซ ี- ถนนโบราณเหลา่เจยี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณหงชุน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ตังอยู่หา่งจากอําเภอเมอืงอเีสยีนไปทางทศิเหนือ 10 กโิลเมตร
มปีระวัตศิาสตรก์วา่ 800 ปี เทยีวชม หมูบ่า้นมรดกโลกหงชุน ตังอยู่ใกลส้ถานททีอ่งเทยีวภเูขาหวงซาน ทขีนึชอืในมณฑลอันฮุยของจนี ผนัง
และกระเบอืงทมีเีอกลักษณ์เฉพาะ ความสวยงามของสะพานเล็ก  ๆและทะเลสาบภายในหมู่บา้นนับเป็นสงิทดีงึดดูใหนั้กทอ่งเทยีวทังชาวจนี
และชาวตา่งชาตไิปเยือนสถานทแีหง่นีมากยงิขนึทกุวัน และดว้ยเหตนีุ หมู่บา้นนีจงึไดส้มญานามวา่ เมอืงในภาพวาดพูก่ันจนี
และพพิธิภัณฑเ์รือนโบราณทมีชีวีติ เมอืเดอืนพฤศจกิายน ปี ค.ศ.2000
องคก์ารยูเนสโกแ้หง่สหประชาชาตไิดจั้ดใหห้มู่บา้นหงชนุเป็นหนงึในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใหท้า่นเทยีวชม
และถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงถุนซ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงท ีถนนโบราณเหลา่เจยี เป็นถนนคนเดนิสายเล็ก  ๆยาว 1,200 กวา่เมตร ตัดอยู่กลางเมอืงถุนซ ีจดุเดน่ของถนนสายนี
อยู่ทอีาคารสองฝังทสีรา้งขนึมาตังแตส่มัยหมงิ-ชงิ และไดร้บ้การอนุรักษ์ไวอ้ย่างดจีนกระทังทกุวันนี
โดยปัจจบัุนตลอดถนนทังเสน้เป็นถนนสายวัฒนธรรม มรีา้นขายอาหารทอ้งถนิ รา้นขายงานศลิปะ ภาพวาด เครืองปั้น หนิสลัก เครืองประดับ
เครืองเรือน เครืองแตง่บา้น ชาจนี ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YANG GUANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงถุนซ ี- พพิธิภณัฑฮ์ยุไฉ่ - ซุม้ประตถูงัเยว ่- นานกงิ - ตลาดฟจูอืเมยีว - นานกงิ - กรุงเทพฯ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑฮ์ยุไฉ่ “ฮุยไฉ่” เป็นอาหารประเภทหนงึของอาหารจนี มปีระวัตยิาวนาน
พพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นทจัีดแสดงประวัตแิละแหลง่กําเนดิ ความเป็นมาของอาหารฮุยไฉ่ จดุเดน่ของอาหารชนดินีคอื วัฒนธรรมการจัดเลยีง
วัฒนธรรมของอาหาร จัดแสดงใหนั้กทอ่งเทยีวไดรู้จั้ก

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ซุม้ประตถูงัเยว ่ทตัีงเรียงราย 7 ซุม้ เป็นของสมัยราชวงศห์มงิ 3 ซุม้ และราชวงศช์งิ 4 ซุม้
เป็นสถานททีขีนึชอืทสีดุของฮุยโจว และมเีพยีงแหง่เดยีวของประเทศ กลางทุง่โหยวไชฮ่วาทงีดงาม 

จากนันนําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่ว เมอืงถุนซ ี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงนานกงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) ซงึมปีระวัตเิกา่แกย่อ้นหลังตังแตส่มัย 500 ปีกอ่นครสิตกาล
เคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักรจนีชว่งศตวรรษท ี3 - 6 

จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึของนานกงิท ีตลาดฟจูอืเมยีว เพอืเลอืกซอืสนิคา้ราคาถูก เชน่ เสอืผา้ ของทรีะลกึนานาชนดิ
อาหาร ทบีรเิวณถนนแหง่นี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

22.10 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINAEASTERN AIRLINES เทยีวบนิท ีMU2803 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือง)

01.10 +1 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
กอ่นการเดนิทาง**ราคาทัวรน์เีช็คภาษีน ้าํมนั ณ วันท  ี20 ก.ค.62 เป็นเงนิ 5,600บาท

• คา่วซีา่จนีปกต ิ4 วันทําการราคา 1,650 บาท (ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย)

•  **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ1,125บาท (ชําระพรอ้มคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื)

• คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครอืงดมืทุกมอื ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ

• น ้าํหนักสมัภาระ ท่านละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั จํานวน 1 ใบสมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1ชนิ ตอ่ท่านน ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง

• หมายเหต*ุ* ในกรณลีกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางเพอืใหค้ลอบคลมุในเรอืงของสขุภาพ
ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ ***ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง

• กรณทีเีสยีชวีติหรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack)
และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรมอ์ตั

• คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-7) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเท่านัน

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ

• กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 150 หยวนตอ่คน(เด็กชําระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่

• กรณกีรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บคา่ทปิเพมิ 50 หยวน / ทา่น / ทรปิ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน

• คา่วซีา่จนีสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
• ในการจองครงัแรก ชําระมดัจําท่านละ 15,000 บาท หรอืทังหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากทําการจอง) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย

• สง่หนังสอืเดนิทางตวัจรงิ, พรอ้มรปูถา่ย จํานวน 2 รปู (ตามกฎของการขอวซีา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) และเอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์
ใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย กอ่นเดนิทาง 15 วัน **กรณยีนืดว่น 2 วันทําการ ชําระคา่สว่นตา่งเพมิ 1,050 บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บรวมวันเสาร ์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)



การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆ
ทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื และเหมาะสม
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทย และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิอตัราคา่บ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้
• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน!!

ขอ้หา้ม : หา้มแมค็รปู , หา้มรปูเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยมิ, หา้มใสเ่สอืสอีอ่น และสขีาว (หา้มใสเ่สอืคอกวา้ง แขนกดุ ซทีร ูลกูไม ้สายเดยีว ชุดราชการ



ชุดยนูฟิอรม์ชุดทํางาน ชุดนักเรยีน นักศกึษา), หา้มใสแ่วนตาสดีาํ หรอืกรอบแวน่สดีาํ, หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิ เช่น ตา่งห ูสรอ้ย กปิตดิผม คาดผม
เขม็กลดั เป็นตน้ รปูตอ้งเห็นควิ และใบหทูัง 2 ขา้งชัดเจน หา้มผมปิดหนา้ รปูตอ้งอดัดว้ยกระดาษสโีกดกั หรอืฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร์
หรอืรปูพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **ท่านทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่
กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง
• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

เดนิทางพรอ้มพ่อแม ่/ เดนิทางพรอ้มพ่อ หรอื แม ่
1. สาํเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่3. สาํเนาบัตรประชาชน
และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 
เดนิทางพรอ้มญาต ิ1. สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 2. สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่3.
สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่4. กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื 5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่
ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน
• ผูเ้ดนิทางทชีอืเป็นชาย แตร่ปูรา่ง หนา้ตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษองักฤษตวัจรงิเท่านัน 2. หนังสอืชแีจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิเท่านัน 3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ
100,000 บาท 3. สาํเนาบัตรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้บัยนืวซีา่ทศีนูยย์นืวซีา่จนีในวันยนืวซีา่
• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี

1. ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 2. หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์3.
สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท 4. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้•หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,060 บาท
•หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย) 
ประเทศทไีมส่ามารถขอวซีา่จนีแบบดว่นได ้ตา่งชาตฝิรงัเศส และประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก
เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี
สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
และตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry กอ่นทําการยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจ ศนูยย์นืวซีา่จนีอาจเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิ หรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต
และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนญุาตใหเ้ขา้-
ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายละเอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเอง
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั **
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