


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานมิงกาลาดง	-	เมืองนานจิง/หนานกิง	-	สุสานดร.ซุนยัด
เซ็น	หรือ	จงซานหลิง	-	เมืองถุนซี	-	อุทยานเขาหวงซาน	-	ตลาดหลี
หยางยิ่งเซียวซางเจีย

พักที่	GUOJI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

3 หมูบานมรดกโลกหงชุน	-	ซุมประตูถังเยว	-	เมืองถุนซี	-	ถนนโบราณ
เหลาเจีย

พักที่	GUOJI
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

4 อุทยานเขาหวงซาน
พักที่	FENG	DA
WENQUAN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

5 จิ่วหัวซาน	-	สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน	-	เมืองนานจิง/หนานกิง	-	ตลาด
ฟูจื่อเมี่ยว	-	ทาอากาศยานมิงกาลาดง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿34,999 ฿34,999 ฿34,999 ฿4,000

25	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿4,000

16	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿4,000

23	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿4,000

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿4,000

25	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿4,000



23.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)	ชัน้
4	ประตู	9	บริเวณ	ISLAND-U	สายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	(MU)	โดยมีเจาหนาที่จากทางบ
ริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.20	น.	เหินฟาสู	เมืองนานกิง	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU2804

(เวลาไฟลบิน	MU2804	:	02.20-07.20	หรือ	03.10-07.30)
07.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานกิง	เมืองนานกิง	มณฑลเจียงซู	ซึ่งเคยเป็นอดีตเมืองหลวงอยูชวง

หน่ึงในประวัติศาสตรของจีน	เมืองที่มีประวัติเกาแกยอนหลังตั้งแตสมัย	500	ปีกอนคริสตกาล	ผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(บริการอาหารชุด	KFC	ทานละ	1	ชุด)
นําทานชม	สุสานดร.	ซุนยัดเซ็น	หรือ	จงซานหลิง	ซึ่งสรางขึน้หลังจากดร.	ซุนยัดเซ็นถึงแกอาสัญกรรมใน

ปี	ค.ศ.	1925	มีอาณาบริเวณ	20	เอเคอร	มีบันไดหินแกรนิต	392	ชั้น	ขึน้สูหออนุสาวรีย	ซึ่งหอน้ีมีหลังคาดินเผา
เป็นกระเบื้องสีน้ําเงิน	สวนอาคารที่เก็บศพอยูทางตอนลางจากหออนุสาวรียลงมาเล็กนอย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองถุนซี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ชัว่โมง)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวง

ซาน	เป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ตั้งอาคารบานเรือนแบบเดิมไวจนถึงปัจจุบัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ตลาดหลีหยางยิง่เซียวซางเจีย	เดิมเป็นเมืองโบราณแหงแรกๆของแถบเจียงหนาน	มี

ประวัติกวา	1,800	ปี	ภายในมีสิ่งกอสรางเกาแกที่อนุรักษไว	ไดปรับปรุงและตกแตงเพิ่มความทันสมัยเขาไป	เพื่อ
ใหเป็นถนนชอปป้ิงและพี่พักผอนหยอนใจของชาวพื้นเมืองและนักทองเที่ยว

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GUOJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร	(บริการอาหารชุด	KFC	ทานละ	1	ชุด)



ทาอากาศยานนานาชาติลูโขวนครหนานจิง	(รหัสสนามบิน	NKG)	เป็นทา
อากาศยานหลักของมณฑลเจียงซู	มีขนาดใหญเป็นอันดับ	3	ของภูมิภาคตะวัน
ออกของจีน	มีการขนสงสินคาระหวางประเทศมากเป็นอันดับตนๆ	ของ
ประเทศจีน

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยหนานจิงเป็น
หน่ึงในเมืองหลวงเกาของจีน	ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญอันดับสองในภาค
ตะวันออกของจีน	รองจากชางไห	และหนานจิงเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติ
สมัยปฏิวัติลมลางจักรพรรดิจีน	ราชวงศชิงหรือแมนจู	หนานจิง	ที่แปลวา
นครหลวงใต	เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ	จนไดรับสมญานามวา
เมืองหลวงสิบแผนดิน	และยังเป็น	1	ใน	6	นครโบราณ	อันไดแก	ปักกิ่ง	หนาน
จิง	ซีอาน	ลั่วหยาง	หางโจว	และ	ไคเฟิง	เป็นเมืองหลวงครั้งสุดทายระหวางปี
พ.ศ.	2470	ถึง	พ.ศ.	2492	โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน	ซึ่งมีผูนําขณะน้ัน	คือ	นาย
พลเจียงไคเช็ค	หลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี	พ.ศ.	2492
รัฐบาลใหมจึงไดยายเมืองหลวงกลับมายังปักกิ่งดังเดิม

สุสานดร.	ซุนยัดเซ็น	หรือ	จงซานหลิง	ซึ่งสรางขึน้หลังจากดร.	ซุนยัดเซ็น
ถึงแกอาสัญกรรมในปี	ค.ศ.	1925	มีอาณาบริเวณ	20	เอเคอร	มีบันไดหิน
แกรนิต	392	ชั้น	ขึน้สูหออนุสาวรีย	ซึ่งหอน้ีมีหลังคาดินเผาเป็นกระเบื้อง
สีน้ําเงิน	สวนอาคารที่เก็บศพอยูทางตอนลางจากหออนุสาวรียลงมาเล็กนอย

หวงซาน	(��)	ภูเหลืองแหงมณฑลอานฮุย	"หวงซาน"	ขึน้ชื่อถึงความสวยงาม
มาตั้งแตโบรํ่ าโบราณ	แตทั้งน้ีสําหรับจีนในยุคหลังตั้งแตกลายเป็น
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นตนมา	บุคคลที่ถือวาเป็นผูเปิดประตู	"หวงซาน"
ใหชาวโลกไดทราบถึงความงดงาม	ก็คือ	เติ้งเสี่ยวผิง

เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยูทางตอนใตของมณฑลอันฮุย	ทางตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหิน
แกรนิตและตนสนหวงรูปรางแปลกตา	และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู
ใกลยอดเขา	บริเวณเทือกเขายังมีน้ําพุรอนและบอน้ํารอนธรรมชาติอีก
มากมาย	เน่ืองมาจากความงดงาม	จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงอยูใน
ภาพเขียนจีน	หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยูบอยครั้ง	ปัจจุบันน้ี	องคการยู
เนสโกไดขึน้ทะเบียนเทือกเขาหวงเป็นมรดกโลก	และยังจัดวาเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUOJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย	เดิมเป็นเมืองโบราณแหงแรกๆของแถบเจียง
หนาน	มีประวัติกวา	1,800	ปี	ภายในมีสิ่งกอสรางเกาแกที่อนุรักษไว	ได
ปรับปรุงและตกแตงเพิ่มความทันสมัยเขาไป	เพื่อใหเป็นถนนชอปป้ิงและพี่พัก
ผอนหยอนใจของชาวพื้นเมืองและนักทองเที่ยว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณหงชุน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูหางจากอําเภอเมือง

อีเ๋สี้ยนไปทางทิศเหนือ	10	กิโลเมตร	มีประวัติศาสตรกวา	800	ปี
เที่ยวชม	หมูบานมรดกโลกหงชุน	ตั้งอยูใกลสถานที่ทองเที่ยวภูเขาหวงซาน	ที่ขึน้ชื่อในมณฑลอันฮุยของจีน

ผนังและกระเบื้องที่มีเอกลักษณเฉพาะ	ความสวยงามของสะพานเล็กๆ	และทะเลสาบภายในหมูบานนับเป็นสิ่งที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาติไปเยือนสถานที่แหงน้ีมากยิ่งขึน้ทุกวัน	และดวยเหตุน้ี	หมูบานน้ี
จึงไดสมญานามวา	เมืองในภาพวาดพูกันจีน	และ	พิพิธภัณฑเรือนโบราณที่มีชีวิต	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	ปี
ค.ศ.2000	องคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติไดจัดใหหมูบานหงชุนเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ใหทาน
เที่ยวชมและถายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ซุมประตูถังเยว	ที่ตั้งเรียงราย	7	ซุม	เป็นของสมัยราชวงศหมิง	3	ซุม	และราชวงศชิง	4	ซุม

เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อที่สุดของฮุยโจวและมีเพียงแหงเดียวของประเทศ	กลางทุงโหยวไชฮวาที่งดงาม
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองถุนซี	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงที่	ถนนโบราณเหลาเจีย	เป็นถนนคนเดิน

สายเล็กๆ	ยาว	1,200	กวาเมตร	ตัดอยูกลางเมืองถุนซี	จุดเดนของถนนสายน้ี	อยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้ง
แตสมัยหมิง-ชิง	และไดรบการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี	โดยปัจจุบันตลอดถนนทั้งเสนเป็นถนนสาย
วัฒนธรรม	มีรานขายอาหารทองถิ่น	รานขายงานศิลปะ	ภาพวาด	เครื่องปัน	หินสลัก	เครื่องประดับ	เครื่องเรือน
เครื่องแตงบาน	ชาจีน	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่GUOJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

หมูบานหงชุน	มีความหมายวา	“หมูบานที่ยิ่งใหญ”	ตั้งอยูในมณฑลอันฮุย	(��
��an	hui	sheng	)	อําเภออี	(���yi	xian)หมูบานแหงน้ีเริ่มสรางในสมัยรา
ชวงศซงใต	ประมาณปี	๑๑๓๑	ถึง	๑๑๖๒	ในอดีตเรียกวาหมูบานหงชุน	แตใช
อักษร	�	เขียน	โดยอักษรตัวน้ีมีความหมายวายิ่งใหญ	ในสมัยพระเจาเฉียน
หลงจึงไดเปลี่ยนตัวอักษรที่มีความหมายเชนเดียวกัน	แตเขียนอีกรูปแบบหน่ึง
แทนชื่อเดิม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ซุมประตูถังเยว	ที่ตั้งเรียงราย	7	ซุม	เป็นของสมัยราชวงศหมิง	3	ซุมและ
ราชวงศชิง	4	ซุม	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อที่สุดของฮุยโจวและมีเพียงแหงเดียวของ
ประเทศกลางทุงโหยวไชฮวาที่งดงาม

หวงซาน	(��)	ภูเหลืองแหงมณฑลอานฮุย	"หวงซาน"	ขึน้ชื่อถึงความสวยงาม
มาตั้งแตโบรํ่ าโบราณ	แตทั้งน้ีสําหรับจีนในยุคหลังตั้งแตกลายเป็น
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นตนมา	บุคคลที่ถือวาเป็นผูเปิดประตู	"หวงซาน"
ใหชาวโลกไดทราบถึงความงดงาม	ก็คือ	เติ้งเสี่ยวผิง

ถนนโบราณเหลาเจีย	เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ	ยาว	1,200	กวาเมตร	ตัดอยู
กลางเมืองถุนซี	จุดเดนของถนนสายน้ี	อยูที่อาคารสองฝ่ังที่สรางขึน้มาตั้งแต
สมัยหมิง-ชิง	และไดรบการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันน้ี	โดยปัจจุบัน
ตลอดถนนทั้งเสนเป็นถนนสายวัฒนธรรม	มีรานขายอาหารทองถิ่น	รานขาย
งานศิลปะ	ภาพวาด	เครื่องปัน	หินสลัก	เครื่องประดับ	เครื่องเรือน	เครื่องแตง
บาน	ชาจีน	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GUOJI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หวงซาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)ตั้งอยูในมณฑลอันฮุย	มีชื่อเสียงจาก

ทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหินแกรนิตและตนสนหวงซานรูปรางแปลกตา
นําทาน	ขึ้นกระเชาสู	อุทยานเขาหวงซาน	ระหวางทางทานจะไดเห็นทิวทัศนของขุนเขาที่ปกคลุมดวยป า

สนเขียวขจี	ถึงสถานีบนเขา	เขาหวงซานไดรับคัดเลือกจากองคกรยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	เมื่อปี
ค.ศ.1990	เขา	หวงซาน	มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ	72	ลูก	น้ําตกใหญ	2	แหง	และลําธาร	24	สาย	ความ
งดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึน้เป็น	หวงซาน	น้ันประกอบไปดวย	ตนสนรูปรางแปลกประหลาดสวยงาม	กอนหิน
รูปรางแปลกตาตามจินตนาการ	ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้ําพุรอน	สมกับสํานวน	“ไป	5	ภูกลับมาไม
มองภูเขา	ไปหวงซาน	กลับมาไมมองภู”ของ	สีวีเสี่ยเคอ	นักเดินทางจีนสมัย	ราชวงศหมิงที่ไดไปสัมผัส	เมื่อเดิน
ทางถึงยอดเขาแลว
นําทานเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน	ชมทะเลเมฆ	ทะเลหิน	และมวลหมูตนสน	นําทานเดินชมวิว

โดยรอบที่เต็มไปดวยเมฆหมอก	ชมยอดเขาชือซิน	ยอดเขาผูกัน	ยอดเขาลิง	และกอนหินรูปทรงแปลกตา
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชมทิวทัศน	ดานเหนือเป ยไห	เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เหมือนหน่ึงอยูบนแดนสวรรค	จะเห็นเมฆ

ปุยๆลอยไปมา	ชมเขาตางๆทาบกับฟากฟา	สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา	ชมทะเลหมอก	และตนสนรูปราง
แปลกตาตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสูตีนเขาหวงซาน	จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตําบล
ไทผิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	30	นาที)



คําแนะนํา
1.	การเดินทางบนเขาหวงซาน	ควรสวมรองเทาผาใบที่มีพื้นยางกันลื่น
2.	เพื่อความสะดวกในการเดินชม	สิ่งของมีคา	ยา	น้ําดื่ม	ควรใสเปใบเล็กๆ
3.	เพื่อปองกันอันตราย	เมื่อเดินชมไมควรมองวิว	เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
4.	กอนเดินทางไปหวงซานควรซอมเดินออกกําลังกายเพื่อใหรางกายฟิตและเคยชิน
5.	ผูที่มีโรคประจําตัว	เชน	ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ	ควรนํายาประจําตัวติดตัวไวเสมอ
6.	กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไว	เน่ืองจากเขาหวงซานอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	1,400	เมตร	ซึ่งอากาศบนเขาจะ
หนาวเย็นกวาปกติ
กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับแชน้ําแร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่FENG	DA	WENQUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว
หลังอาหารใหทานพักผอนกับการ	อาบน้ําแร	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความ

เมื่อยลาเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของ
รางกายใหอยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแร	(กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับแชน้ําแร)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวอยูทางตอนใตของมณฑลอันฮุย	ทางตะวันออกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน	มีชื่อเสียงมาจากทิวทัศนที่งดงามของยอดเขาหิน
แกรนิตและตนสนหวงรูปรางแปลกตา	และภาพของหมอกและเมฆที่ลอยอยู
ใกลยอดเขา	บริเวณเทือกเขายังมีน้ําพุรอนและบอน้ํารอนธรรมชาติอีก
มากมาย	เน่ืองมาจากความงดงาม	จึงมักจะปรากฏภาพของเทือกเขาหวงอยูใน
ภาพเขียนจีน	หรือปรากฏชื่อในวรรณกรรมอยูบอยครั้ง	ปัจจุบันน้ี	องคการยู
เนสโกไดขึน้ทะเบียนเทือกเขาหวงเป็นมรดกโลก	และยังจัดวาเป็นสถานที่ทอง
เที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดแหงหน่ึงในจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FENG	DA	WENQUAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	จิว่หัวซาน	หรือ	ภูเกาวิจิตร	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	แหงมณฑลอันฮุย
นําทานเที่ยวชม	สวนพุทธธรรมจิว่หัวซาน	ซึ่งมีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุนสรางทั้งสิ้น	1,600

ลานหยวน	สถานที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลก	ไดแก	1.	องครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้จางหวาง)	กลาง
แจงที่สูงที่สุดในโลก	2.	ฐานดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก	3.	กําแพงแกวหลากสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก
4.	สระน้ําแสงพระธรรมกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	มีเสนผาศูนยกลางยาว	99	เมตร	ลึก	20	เซนติเมตร	5.	ตนไม
ลํ้ าคากวา	300	ชนิด	เยอะที่สุดในโลก	สวนพุทธธรรมแหงน้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปีค.ศ.	2012	
ใหทานไดกราบนมัสการองครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มี

ความสูง	99	เมตร	ที่มาของความสูง	99	เมตร	เน่ืองมาจากตรงกับอายุตอนมรณภาพขององคตี้จางหวางน้ีน่ันเอง
โดยภายในองคตี้จางหวางน้ีแบงออกเป็น	12	ชั้น	ซึ่งดานในจะจัดเก็บอัฐิ	และขาวของเครื่องใชตางๆเอาไว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองนานกิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)	ซึ่งมีประวัติเกาแกยอนหลัง

ตั้งแตสมัย	500	ปีกอนคริสตกาล	เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนชวงศตวรรษที่	3	–	6



จากน้ันใหทานไดอิสระชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของนานกิงที่	ตลาดฟูจื่อเมีย่ว	เพื่อเลือกซื้อสินคาราคา
ถูก	เชน	เสื้อผา	ของที่ระลึกนานาชนิด	อาหาร	ที่บริเวณถนนแหงน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
23.00	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	CHINA	EASTERN	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MU2803	(เวลา

ไฟลบิน	MU2803	:	22.20-01.20+1	หรือ	23.00-02.10+1)
02.10+1	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เขาจิ่วหัวซาน	เป็นหน่ึงในสี่ภูเขาที่เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีน
และเป็นเขตทัศนียภาพการทองเที่ยวที่สําคัญรุนแรกของประเทศจีน	ภูเขาน้ีตั้ง
อยูหางจากตัวเมืองอําเภอชิงหยาง	นครฉือโจว	มณฑลอันฮุย	ไปทางดานตะวัน
ตกเฉียงใต	20	กิโลเมตร	เขตทัศนียภาพมีเน้ือที่	120	ตารางกิโลเมตร	เขต
อนุรักษครอบคลุมพื้นที่	174	ตารางกิโลเมตร	ปัจจุบันเป็นเขตทองเที่ยวเกรด
5A	แหงชาติ	และเป็นเขตทองเที่ยวชมทิวทัศนเชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับ
ชาติ	ไดรับการขนานนามวาเป็นพุทธศาสนสถานลักษณะนานาชาติ

ซึ่งมีพื้นที่กวา	1.89	ลานตารางเมตร	ใชทุกสรางทั้งสิ้น	1,600	ลานหยวน	สถาน
ที่แหงน้ีมี	5	ที่สุดของโลก	ไดแก	1.	องครูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้
จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	2.	ฐานดอกบัวหยกขาวใหญที่สุดในโลก
3.	กําแพงแกวหลากสีกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	4.	สระน้ําแสงพระธรรม
กลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก	มีเสนผาศูนยกลางยาว	99	เมตร	ลึก	20
เซนติเมตร	5.	ตนไมลํ้ าคากวา	300	ชนิด	เยอะที่สุดในโลก	สวนพุทธธรรมแหง
น้ีเปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาชมเมื่อปีค.ศ.	2012	ใหทานไดกราบนมัสการองค
รูปป้ันกษิติครรภโพธิสัตว	(หรือองคตี้จางหวาง)	กลางแจงที่สูงที่สุดในโลก	มี
ความสูง	99	เมตร	ที่มาของความสูง	99	เมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยหนานจิงเป็น
หน่ึงในเมืองหลวงเกาของจีน	ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญอันดับสองในภาค
ตะวันออกของจีน	รองจากชางไห	และหนานจิงเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติ
สมัยปฏิวัติลมลางจักรพรรดิจีน	ราชวงศชิงหรือแมนจู	หนานจิง	ที่แปลวา
นครหลวงใต	เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ	จนไดรับสมญานามวา
เมืองหลวงสิบแผนดิน	และยังเป็น	1	ใน	6	นครโบราณ	อันไดแก	ปักกิ่ง	หนาน
จิง	ซีอาน	ลั่วหยาง	หางโจว	และ	ไคเฟิง	เป็นเมืองหลวงครั้งสุดทายระหวางปี
พ.ศ.	2470	ถึง	พ.ศ.	2492	โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน	ซึ่งมีผูนําขณะน้ัน	คือ	นาย
พลเจียงไคเช็ค	หลังสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี	พ.ศ.	2492
รัฐบาลใหมจึงไดยายเมืองหลวงกลับมายังปักกิ่งดังเดิม

เป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ที่น่ียังมีบริการลองเรือ	เพื่อชมความงามของแมน้ํา	"ฉิง
ขวายเหอ"	แมน้ําที่พาดผานตัวเมืองนานกิง	และในระหวางทางที่ลองเรือไป	ก็
จะมีการแสดง	พรอมคําบรรยายเป็นภาษาจีนใหขอมูลกับนักทองเที่ยว



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานนานาชาติลูโขวนครหนานจิง	(รหัสสนามบิน	NKG)	เป็นทา
อากาศยานหลักของมณฑลเจียงซู	มีขนาดใหญเป็นอันดับ	3	ของภูมิภาคตะวัน
ออกของจีน	มีการขนสงสินคาระหวางประเทศมากเป็นอันดับตนๆ	ของ
ประเทศจีน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบรื่น

และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให	โดยขอ
สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋

เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้นอัตราคาบ
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

1.ในการจองครัง้แรก	ชําระมัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)	พรอมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย
ยกเวนเดินทาง	เดือนเมษายน-กรกฎาคม	2651	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน

หลังจากทําการจอง)
2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)

และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาทีฝ่ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2
วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)
3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี

น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่19	ม.ค.	61	เป็นเงิน	6,100
บาท
3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)
4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2-3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	2	ใบ	(เทากับ	46	กิโลกรัม)	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1



ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ

ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

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

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม
คาบริการดังกลาว	(ขอ	1-7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้!!!

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

ผูใหญ)
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง

บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน
5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง	
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ

5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	



5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
-	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)
หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซม
เบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือน	มิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมือง

ปฏิเสธการเดินทางของทาน

กรุปออกเดินทางไดตั้งแต	10	ทานขึน้ไป	/	ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	150	หยวน/คนตลอดการเดินทาง
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม



คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
**	กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ

อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	**

แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000-15,000	บาท
แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คาตัว๋เครื่อง
บิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน

Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ


