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* ไมล่งรา้นรฐับาล 

 

หวงซาน จวิหวัซาน หนานจงิ 
5 วนั 3 คนื 
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วนัเดนิทาง ราคา  

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ ่

พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

12 – 16 เม.ย. 62 (สงกรานต)์ 32,900.- 4,000.- รวมวซีา่เดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวงซาน - ภเูขาทสีวยทสีดุในประเทศจนี 

    

 

 

 

 

 

จวิหวัซาน – สวนพุทธครี ีแหง่...กษติคิรรภโพธสิตัว ์
 

 

 

 

 

 

 

ราคารวม ค่าวซีา่เดยีว 1,500 บาท, ค่าธรรมเนียมตัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่า
ทัวรเ์พมิเตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมตัวเพมิจากน ี

ราคายงัไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนรถรวม และหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 250 หยวนตอ่ทา่น 

หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลียนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ กรณีประกาศขนึราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอืค่าธรรมเนียมอนืๆ* มปีระกันอบุัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ * บรกิารนําดมืทุกวันท่องเทยีว *ครบ 10 ท่านออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแต่มไีกด์
จนีพดูไทยรับทสีนามบนิ/ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกบัคณะ 

** ทางสถานทูตมกีารแจง้เงอืนไขการเตรียมเอกสารในการขอยนืวซี่า ดังนันควรเตรียมเอกสารตามที
สถานทตูแจง้เงอืนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําใหไ้มส่ามารถยนืวี
ซา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมด 
-การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทังสนิ ทังนบีรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน อัตราค่าธรรมเนียมวซีา่ทาง
สถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทตูไมค่นือัตราคา่ธรรมเนียม
ในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

หวงซาน ตังอยู่ในมณฑลอานฮุย ถูกประกาศให ้
เป็นมรดกโลก กว“ีสเีสยีเคอ้” ไดแ้ต่งกลอนเขยีน
ชมหวงซานไวว้่า….“หวู่เยียกวุยหลายปู้ ค่านซาน 
หวงซานกวุยหลายปู้ ค่านเยีย” (ชมหา้ภูมาแลว้ 
เห็นดอยไม่อยากชําเลืองไปภูเหลือง (หวงซาน) 
มาแลว้ ไม่อยากชมภูเขาอืนอกี) พสิูจน์ว่าสวรรค์
บนดนิม ีจรงิหร ือไม่ ดว้ยดวงตาทียังสดใส ดว้ย
สองเทา้ทียังกา้วไดเ้ก็บเกยีวประสพการณ์นีไวใ้น
ความทรงจํา… 

จวิหวัซาน (ภู 9 บัว หรือ ภูเกา้วจิติร) ภูเขาศักดิ
สทิธทิางพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน สูง 1,342 
เมตร มวีัดวามากมาย ทุกๆปี จะมพีุทธศาสนกิชนมา
ท่องบุญ เพราะเชือว่าจิวหัวซาน เป็นทีสถิตแห่ง
กษิตคิรรภโพธสิตัว ์หรอือกีชอืคอื “ตจีา้งหวางผูส่ัก” 
พระโพธสิัตวผ์ูโ้ปรดสัตว์ในยมโลกใหพ้น้ทุกข ์ใน
ศตวรรษท ี8 มพีระภกิษุชาวเกาหลชีอืจนิเฉียวเจวยี 
(KIM KIAO KAK) มาบวชบําเพ็ญฌานทนีถีงึ 75 ปี 
จนสําเร็จถงึขนัสงูสดุ 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. พรอ้มกนัทสีวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะเช็คอนิ U โดยสารการบนิ CHINA EASTERN 

AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู3-4       

วนัทสีอง กรงุเทพฯ – หนานจงิ – จงซานหลงิ – จวิหวัซาน  

02.20 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทยีวบนิท ีMU2804 

07.00 น. ถงึทา่อากาศยานนานกงิ (หนานจงิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 รับประทานอาหารเชา้แบบเซตกลอ่งบนรถ 

  ผา่นชมตัวเมอืงนานกงิ (หนานจงิ) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซ ูอดตีราชธานีเกา่ ประวัตกิารตังเมอืง
ยอ้ยยคุไปถงึสมัยชนุชวิ (473 ปี กอ่นครสิตกาล) ตังชอืเมอืงว่า “จนิหลนิ” ต่อมาเมอืปี ค.ศ. 212 ซนุ
กวนแหง่ 3 กก๊ไดต้ังนานกงิเป็นราชธาน ีสรา้งเมอืงใหม้ปีราการมนัคงดว้ยกอ้นหนิขนาดมหมึา เมอืงนจีงึ
มชีอืเรยีกวา่ “สอืโถวเฉงิ” ซงึแปลวา่เมอืงหนิ นครนานกงิกลับมาคกึคักอกีเมอืจหูยวนจางชาวฮนัขบัๆไล่
ชาวมองโกลแลว้ตังราชธานทีนีานกงิ ใชช้อืวา่ “ยงิเทยีน” ภายหลังเกดิไฟไหมพ้ระราชวัง จักรพรรดเิฉงิ
จู่โปรดใหย้า้ยราชธานีไปทีนครปักกงิ นานกงิยังเคยเป็นทตีังรัฐบาลของพรรคก๊กมนิตังอยู่หลายปี 
จนกระทังรัฐบาลพรรคคอมมวินสิตม์อํีานาจเบ็ดเสร็จ กก๊มนิตังจงึอพยพไปอยูเ่กาะไตห้วัน  

 นําท่านชมจงซานหลงิ (รวมรถแบตเตอร)ี สสุาน ดร.ซนุยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-
Sen) มหาบรุุษผูนํ้าพาชาวจนีกา้วขา้มการเปลยีนแปลงการปกครองทมีมีาอยา่งยาวนานนับพันพันปี สู่
ความเสมอภาค จนถูกยกใหเ้ป็นบดิาแห่งจนียคุใหม ่สสุาน ดร.ซนุยัดเซน ซงึถอืเป็นดนิแดนศักดสิทิธิ
ของชาวจนีทุกคนสรา้งขนึหลังจาก ดร.ซนุยัดเซ็นถงึแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตังอยู่บนเขาจงิ
ซาน (ภเูขาสมีว่ง) ครอบคลมุอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร)์ ซงึหอนีมหีลังคาดนิเผา
เป็นกระเบอืงสนํีาเงนิ สว่นอาคารทเีก็บศพอยูท่างตอนลา่งจากหออนุสาวรยีล์งมาเล็กนอ้ย หากมองจาก
มมุสงูจะเห็นสสุานเป็นรูปกระดงิ ซงึเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอตุสาหะในการอทุศิตนเพอืชาว
จนี การต่อสูก้ับการกดข ีและอสิรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมอืเดนิเทา้ขนึบันได 392 ขัน เป็น
ระยะทางกวา่ 700 เมตรขนึสูห่ออนุสาวรยี ์แลว้มองยอ้นกลับมา ววิเมอืงนานกงิทอียูต่รงหนา้ก็สวยงาม
มาก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

  นังรถผ่านชมสะพานขา้มแมน่ําแยงซเีกยีง“หนานจงิฉางเจยีงตา้เฉียว” ซงึมคีวามยาวประมาณ 
4.5 กโิลเมตร เปิดใชม้าตังแตปี่ ค.ศ. 1968 เดมิสะพานนเีป็นโครงการของรัสเซยี แต่เมอืความสัมพันธ ์
2 ประเทศรา้วฉาน จนีจงึดําเนนิโครงการนดีว้ยตนเองโดยใชแ้รงงานชาวจนีกวา่ 9,000 คน ใชเ้วลา 8 ปี 
กอ่สรา้งจนสําเร็จ   

 นําท่านเดนิทางสูจ่วิหวัซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดสิทิธทิางพุทธศาสนาของจนี สงู 1,342 เมตร มวีัดวา
มากมาย ทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนมาท่องบุญ เพราะเชอืว่าจวิหัวซานเป็นทีสถิตแห่งกษิตคิรรภ
โพธสิตัวห์รอือกีชอืคอื “ตจีา้งหวางผูส่กั”พระโพธสิตัวผ์ูโ้ปรดสตัวใ์นยมโลก ใหพ้น้ทกุข ์ในศตวรรษท ี8 
มพีระภกิษุชาวเกาหลชีอืจนิเฉียวเจวยี (KIM KIAO KAK) มาบวชบําเพ็ญฌานทนีถีงึ 75 ปี จนสําเร็จขัน
สงูสดุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

17.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีJIUHUA CENTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม จวิหวัซาน – สวนพทุธครีจีวิหวัซาน – ไทผ่งิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

จวิหัวซาน 1 ใน 4 ภเูขาศักดสิทิธทิางพุทธศาสนาของจนี สงู 1,342 เมตร มวีัดวามากมาย ทุกๆปีจะมี
พทุธศาสนกิชนมาท่องบญุ เพราะเชอืว่าจวิหัวซานเป็นทสีถติแห่งกษิตคิรรภโพธสิัตวห์รอือกีชอืคอื “ตี
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จา้งหวางผูส่กั” พระโพธสิตัวผ์ูโ้ปรดสตัวใ์นยมโลก ใหพ้น้ทกุข ์ในศตวรรษท ี8 มพีระภกิษุชาวเกาหลชีอื
จนิเฉียวเจวยี (KIM KIAO KAK) มาบวชบําเพ็ญฌานทนีถีงึ 75 ปี จนสําเร็จขนัสงูสดุ 

 นําท่านชมสวนพุทธครีีจ ิวหวัซาน (大愿文化园) สรา้งขึนแลว้เสร็จเมือปี 2013 โดยการ

ท่องเทียวมณฑลอันฮุย ถือเป็นสถานทีท่องเทียวใหม่ในเขตนี ภายในสถานทีกว่า 2.836 ตาราง
กโิลเมตร จะแสดงใหเ้ห็นถงึความเชอื ความศรัทธาของชาวจนีทมีตี่อพุทธศาสนา นําท่านเขาชมหอ้ง
จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของเขาจวิหัวซาน นังรถแบตเตอรร์เีพอืเทยีวชมความงดงามของเสน้ทาง 
นําชมรปูหลอ่โลหะของพระโพธสิตัวต์จีา้งหวาง ระหวา่งทางผา่นชมนําพดุนตร ี(ขนึอยูก่ับเวลาทเีขา้ชม 
หากโชคดไีปตรงเวลาโชว ์จะมกีารแสดงนําพดุนตรรีะหวา่งทางทนัีงรถแบตเตอรร์-ีรวมค่ารถแบตเตอรร์ี
แลว้) นําท่านจุดธูปกราบไหวข้อพรพระโพธสิัตวต์จีา้งหวาง (ตจีา้งหวางผู่สัก) จวิหัวซาน เป็นทสีถติ
แห่งกษิตคิรรภโพธสิัตว์ พระโพธสิัตวผ์ูโ้ปรดสัตวใ์นยมโลกใหพ้น้ทุกข ์ซงึถอืเป็นสัญลักษณ์ของสต ิ
ปัญญา ทดสอบความศรัทธาดว้ยการเดนิขนึบนัไดเพอืขนึไปสมัผัสองคพ์ระโพธสิตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูไ่ทผ่งิ (ประมาณ 2.5 ชวัโมง) 

18.00 น. รับประทานเย็นทภีตัตาคาร 

 พักทไีทผ่งิ TAIPING XUANYUAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี ไทผ่งิ – ขนึกระเชา้เขาหวงซาน – เทยีวฝงัเป่ยไห ่– ถนุซ ี– เมอืงเกา่ถนุซ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้หวงซาน   นําทา่นขนึกระเชา้ (ไทผ่งิ) ขนึสูย่อดเขาในระดับความสงู 
1,700 เมตร ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศนข์องขนุเขาทปีกคลมุดว้ยป่าสนเขยีวขจ ีถงึสถานีบนเขา 
นําทา่นเดนิชมววิโดยรอบทเีต็มไปดว้ยเมฆหมอก และกอ้นหนิรูปทรงแปลกตา เทยีวชมทวิทัศน์บนเขา
หวงซานฝงัซไีห ่ซงึไดช้อืว่าสวยงามตดิอันดับ 1 ใน 10 ของจนี ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอด
เกา้มังกร ยอดดอกบัว เขาหนิบนิ ความงดงามของทะเลหมอก พนืททีสีวยงามทสีดุอยูท่ ี1,664 เมตร
จากระดับนําทะเล จากนันนําทา่นขนึจุดชมววิยอดเขากวงหมงิหรอืยอดเขาสว่าง สงูจากระดับนําทะเล
ราว 1,800 เมตร 

 

 

 

 

 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารบนเขา 

  ชมขนึฝังเป๋ยไห ่ชมยอดเขาลงิ เขากบ ยอดเจา้แมก่วนอมิ ยอดสบิแปดอรหันต ์คลอ้งกญุแจคํามนั
สญัญา ฯลฯ  
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 จากนันนังกระเชา้ไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงจากยอดเขา 

  นําชมเมอืงเกา่ถุนซ ีชมถนนโบราณทสีรา้งตังแต่สมัยราชวงศซ์ง่ มอีายกุว่า 800 ปี ชมหมูบ่า้นหง 
ชมุชนเล็กๆทมีคีวามเป็นตัวของตัวเอง รักษาวถิดีังเดมิทปีฏบิตัเิหมอืนเมอื 200-300 ปีทผีา่นมา ชมบา้น
ขนุนางในราชวงศช์งิ ซงึเป็นบา้นทใีหญแ่ละสวยทสีดุในถนุซ ี

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีSUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้ ถนุซ ี– หมูบ่า้นโบราณหงชุน – หนานจงิ – ถนนฝจูอืเมยีว – กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

   นําชมหมูบ่า้นโบราณหงชุน (宏村) หมูบ่า้นหงชนุ มคีวามหมายว่า “หมูบ่า้นทยีงิใหญ”่ ตังอยูใ่น

มณฑลอนัฮยุ (安徽省:an hui sheng ) อําเภออ ี(黟县:yi xian) หมูบ่า้นแหง่นเีรมิสรา้งในสมยัราชวงศ์

ซง่ใตป้ระมาณปี 1131-1162  ไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอยา่งดไีมใ่หเ้ปลยีนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มที
เปลียนไป ผังเมอืง ถนน สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันนียังมอีาคารสมัย
ราชวงศห์มงิ และสมัยราชวงศช์งิ เหลอืตกทอดมาทังหมด 140 หลัง โดยอาคารทมีชีอืเสยีงทสีุดคอื

คฤหาสน์ของพ่อคา้เกลอืชอืว่าหวางตงิกุย้ (汪定贵:wang ding gui) คฤหาสน์ “เฉงิจอืถัง” (承志

堂:cheng zhi tang) สรา้งในสมยัราชวงศ ์ ชงิใน ปีค.ศ. 1855 นอกจากนยีงัมโีรงเรยีน ศาลบรรพชน ที

ครอบคลุมทังเมอืง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึสงิทเีป็นเอกรักษ์โดดเด่นของสงิทยีังเหลอือยู ่หมูบ่า้นหงชนุได ้
จดทะเบยีนร่วมกันเป็นมรดกโลกภายใตช้อื "หมู่บา้นโบราณในอานฮุยตอนใต ้ซตีแีละหงชนุ" ในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครังที 24 เมือปี พ.ศ. 2543 ทีเมืองแคนส์ ประเทศ
ออสเตรเลยี แลว้เดนิทางกลับเมอืงนานกงิ (4 ชวัโมง)  

13.00 น. ถงึเมอืงนานกงิ รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  

 อสิระชอ้บปิงท ีถนนโบราณฝูจอืเมยีว แหล่งชอ้ปปิงรมิแม่นําฉิงหวย ทคีลาคลําไปดว้ยนักเดนิทาง
นักทอ่งเทยีว ขนมพนืเมอืงแนะนํา บวัลอยถัวแดง และแป้งคลกุงาทอด  

   

18.30 รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร เดนิทางไปสนามบนิ  

22.20 น. นําท่านเหริฟ้ากลับสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE เทยีวบนิท ี
MU2803 

01.20 น.+1 กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

-///////////////////////////- 
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อตัรานรีวม   
-คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี / คา่ธรรมเนยีมสัมภาระทฝีากขนึเครอืง
ทา่นละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
-คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่ 
-คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ  
-คา่บตัรเขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 
-คา่วซีา่จนี 1,500 บาท  
 

คา่บรกิารไมร่วม  
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ  
-คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 250 หยวน ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ) 
-คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
-คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว 
-คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
-คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 
-คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดทั้นอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทาง
บรษัิทฯ จะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหถ้า้จัดหาไมไ่ดแ้ละมคี่าบัตรผ่านประตูก็จะคนืค่าบัตรตามทบีรษัิททัวร์
ตอ้งจา่ยจรงิแตถ่า้ไมม่คีา่บตัรผา่นประตใูดๆก็จะไมค่นืคา่บรกิาร / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการ
ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีี
ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีี
การขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังจากวางมดัจํา-หักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วัน-เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิ 1-6 วัน เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

**ครบ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร ์

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารวีซ่า  

1.หนังสือเดินทางทีมีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน  
2.หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่างสําหรับประทับตราอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
3.รูปถ่ายสีขนาด 1.5*2 นิว 2ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกติ  
4.พืนหลังสีขาว  
5.ตอ้งเห็นใบหู  
6.ตอ้งเปิดหนา้ผาก  
7.ตอ้งไม่ใส่เครืองประดับ  
8.ตอ้งไม่ใส่เสือขาว 
9.ใบกรอกขอ้มูลทีไดรั้บจากบริษัท(กรอกตามความเป็นจริง) 

อตัราค่าวซี่าด่วน เมอืส่งหนงัสอืเดนิทางล่าชา้ 

ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน จา่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท / สถานทตูไมรั่บยนืวซีา่ดว่น 1 วัน  

สถานทูตจนี ไม่รบัเล่มของท่านวซี่าในกรณีดงันคีอื  

1.ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก   
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้ 
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่  
4. นํารปูทเีป็นกระดาษสตกิเกอร ์หรอื รปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทียว, สายการบนิและตัวแทนการท่องเทียวใน
ต่างประเทศซงึไม่อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ ทอียู่เหนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทาง ตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอนื 


