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Amazing Huangshan 
หวงซาน เมอืงโบราณถุนซ ีหนานจงิ 

5 วนั 3 คนื ไมเ่ขา้รา้นช๊อปป้ิง 
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หวงซาน - ภูเขาทีส่วยทีสุ่ดในประเทศจนี 

    

 

 

 

 

 

  

วนัเดนิทาง 

ราคา  

*ราคาเด็กเทา่ผูใ้หญ่ 

 

พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

 

วซี่าเดีย่ว 

3 - 7 ม.ีค. 63 24,900.- 5,000.- รวม 

26 – 30 ม.ีค. 63  24,900.- 5,000.- รวม 

3 – 7 เม.ย. 63 26,900.- 5,000.- รวม 

17 – 21 เม.ย. 63 26,900.- 5,000.- รวม 

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 29,900.- 5,000.- รวม 

** ไมล่งรา้นรฐับาล**ไมแ่จกกระเป๋า  **ไมม่รีาคาเด็ก 

   
 

 

 

 

 

 

 

** ทางสถานทูตมกีารแจง้เงือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดังนัน้ควรเตรยีมเอกสารตามที่

สถานทูตแจง้เงือ่นไขมา หากท่านเตรยีมเอกสารไม่ครบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซีา่

ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด   

-การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตเป็น

ผูเ้รยีกเก็บ  หากท่านโดนปฏเิสธการขออนุมัตวิซีา่ ทางสถานทูตไม่คนือัตราค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ และ

มสีทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ 

 

 

หวงซาน ตัง้อยู่ในมณฑลอานฮุย ถูกประกาศให ้

เป็นมรดกโลก กวี“สีเสี้ยเคอ้” ไดแ้ต่งกลอนเขียน

ชมหวงซานไวว้่า….“หวู่เยี่ยกวุยหลายปู้ค่านซาน 

หวงซานกวุยหลายปู้ค่านเยี ่ย” (ชมหา้ภูมาแลว้ 

เห็นดอยไม่อยากช าเลืองไปภูเหลือง (หวงซาน) 

มาแลว้ ไม่อยากชมภูเขาอื่นอีก) พิสูจน์ว่าสวรรค์

บนดินมีจร ิงหรือไม่ ดว้ยดวงตาที่ยังสดใส ดว้ย

สองเทา้ที่ยังกา้วไดเ้ก็บเกี่ยวประสพการณ์นี้ไวใ้น

ความทรงจ า… 

ราคารวม ค่าต๋ัวเครืง่บนิไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป ,ค่าวซีา่เดีย่ว 1,650 บาท, ค่าธรรมเนียมต๋ัวYQ+YR+CN TAX+TH TAX 

แลว้ผูเ้ดนิทางอาจตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่เตมิ (ตามจรงิ) หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ค่าธรรมเนียมต๋ัวเพิม่จากน้ี 

ราคายงัไมร่วม ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ คนรถรวม และหัวหนา้ทัวรไ์ทยรวม 200 หยวนต่อท่าน 

หมายเหตุ รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

กรณีประกาศขึน้ราคาค่าบัตรผ่านประตูหรอืค่าธรรมเนียมอื่นๆ* มีประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์ * บรกิารน ้าดืม่ทุกวันท่องเทีย่ว / ครบ 15 ท่านออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้ม

กับคณะ 

 

 



2562 MU-NKG5D / หนานจิง-หวงซาน-จิ่วหวาซาน 5 วนั 3 คืน   3 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสุวรรณภูม ิ

23.20 น. พรอ้มกันทีส่วุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะเช็คอนิ U โดยสารการบนิ CHINA EASTERN 

AIRLINE ** จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีป่ระตู 8-9       

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – หนานจงิ – จงซานหลงิ – ไทผ่งิ  

02.25 น. เหริฟ้าสูน่านกงิ โดยเทีย่วบนิที ่MU2804 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

07.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานกงิ (หนานจงิ) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง   

  ผ่านชมตัวเมอืงนานกงิ (หนานจงิ) เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซ ูอดตีราชธานีเกา่ ประวัตกิารตัง้เมือง

ยอ้ยยุคไปถงึสมัยชุนชวิ (473 ปี ก่อนครสิตกาล) ตัง้ชือ่เมืองว่า “จนิหลนิ” ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 212 ซุน

กวนแห่ง 3 ก๊กไดตั้ง้นานกงิเป็นราชธานี สรา้งเมอืงใหม้ปีราการมั่นคงดว้ยกอ้นหนิขนาดมหมึา เมอืงน้ีจงึ

มชีือ่เรยีกว่า “สอืโถวเฉิง” ซึง่แปลว่าเมอืงหนิ นครนานกงิกลับมาคกึคักอกีเมือ่จูหยวนจางชาวฮ่ันขับๆไล่

ชาวมองโกลแลว้ตัง้ราชธานีทีน่านกงิ ใชช้ือ่ว่า “ยิง่เทยีน” ภายหลังเกดิไฟไหมพ้ระราชวัง จักรพรรดเิฉงิ

จู่โปรดใหย้า้ยราชธานีไปที่นครปักกิ่ง นานกิงยังเคยเป็นที่ตัง้รัฐบาลของพรรคก๊กมินต๋ังอยู่หลายปี 

จนกระทั่งรัฐบาลพรรคคอมมวินสิตม์อี านาจเบ็ดเสร็จ ก๊กมนิต๋ังจงึอพยพไปอยู่เกาะไตห้วัน  

 น าท่านชมจงซานหลงิ (รวมรถแบตเตอรี่) สุสาน ดร.ซุนยัดเซ็น (Mausoleum of Dr. Sun Yat-

Sen) มหาบุรุษผูน้ าพาชาวจีนกา้วขา้มการเปลี่ยนแปลงการปกครองทีม่มีาอย่างยาวนานนับพันพันปี สู่

ความเสมอภาค จนถูกยกใหเ้ป็นบดิาแห่งจนียุคใหม่ สุสาน ดร.ซุนยัดเซน ซึง่ถือเป็นดนิแดนศักดิส์ทิธิ์

ของชาวจีนทุกคนสรา้งขึน้หลังจาก ดร.ซุนยัดเซ็นถงึแก่อาสัญกรรมในปี ค.ศ. 1925 ตัง้อยู่บนเขาจงิ

ซาน (ภูเขาสมี่วง) ครอบคลุมอาณาเขตราว 80,000 ตารางเมตร (20 เอเคอร)์ ซึง่หอน้ีมหีลังคาดนิเผา

เป็นกระเบือ้งสนี ้าเงนิ สว่นอาคารทีเ่ก็บศพอยู่ทางตอนล่างจากหออนุสาวรยีล์งมาเล็กนอ้ย หากมองจาก

มุมสูงจะเห็นสสุานเป็นรูปกระดิง่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรม ความอุตสาหะในการอุทศิตนเพือ่ชาว

จีน การต่อสูกั้บการกดขี่ และอสิรภาพของประเทศ ในทางกลับกันเมื่อเดนิเทา้ขึน้บันได 392 ขัน้ เป็น

ระยะทางกว่า 700 เมตรขึน้สูห่ออนุสาวรยี ์แลว้มองยอ้นกลับมา ววิเมอืงนานกงิที่อยู่ตรงหนา้ก็สวยงาม

มาก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

  น่ังรถผ่านชมสะพานขา้มแม่น า้แยงซเีกยีง“หนานจงิฉางเจียงตา้เฉียว” ซึง่มีความยาวประมาณ 

4.5 กโิลเมตร เปิดใชม้าตัง้แต่ปี ค.ศ. 1968 เดมิสะพานน้ีเป็นโครงการของรัสเซยี แต่เมือ่ความสัมพันธ์ 

2 ประเทศรา้วฉาน จนีจงึด าเนนิโครงการน้ีดว้ยตนเองโดยใชแ้รงงานชาวจนีกว่า 9,000 คน ใชเ้วลา 8 ปี 
กอ่สรา้งจนส าเร็จ 

 น าท่านเดนิทางสูไ่ท่ผงิ (ประมาณ 4 ชม.) 

18.00 น. ถงึเมอืงไท่ผงิรับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

   พักทีไ่ท่ผงิ TAIPING XUANYUAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทีส่าม ไทผ่งิ – ข ึน้กระเชา้เขาหวงซาน – เทีย่วฝั่งซไีห ่เป่ยไห ่– ถุนซ ี– ถนนลีห่ยาง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีกระเชา้หวงซาน   น าท่านขึน้กระเชา้ (ไทผ่งิ) ขึน้สูย่อดเขาในระดับความสูง 

1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ของขนุเขาทีป่กคลุมดว้ยป่าสนเขยีวขจี ถงึสถานีบนเขา 

น าท่านเดนิชมววิโดยรอบที่เต็มไปดว้ยเมฆหมอก และกอ้นหนิรูปทรงแปลกตา เทีย่วชมทวิทัศน์บนเขา

หวงซานฝั่งซไีห่ ซึง่ไดช้ือ่ว่าสวยงามตดิอันดับ 1 ใน 10 ของจีน ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอด

เกา้มังกร ยอดดอกบัว เขาหนิบนิ ความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ที่สวยงามทีสุ่ดอยู่ที ่1,664 เมตร

จากระดับน ้าทะเล จากนัน้น าท่านขึน้จุดชมววิยอดเขากวงหมงิหรอืยอดเขาสว่าง สงูจากระดับน ้าทะเล

ราว 1,800 เมตร 



2562 MU-NKG5D / หนานจิง-หวงซาน-จิ่วหวาซาน 5 วนั 3 คืน   4 

 
 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคารบนเขา 

  ชมขึน้ฝ่ังเป๋ยไห ่ชมยอดเขาลงิ เขากบ ยอดเจา้แม่กวนอมิ ยอดสบิแปดอรหันต ์คลอ้งกุญแจค ามั่น

สัญญา ฯลฯ  

 จากนัน้น่ังกระเชา้ไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ลงจากยอดเขา เดนิทางสูเ่มอืงถุนซ(ีประมาณ 1 ชม) 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

หลังอาหารน าท่านชมถนนคนเดนิลีห่ยาง บรรยากาศเป็นเหมอืนย่าน ตดิต่อธุรกจิการคา้สมัยโบราณเป็น
ทีน่่าสนใจของชาวต่างชาตทิีม่า  

 พักที ่SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเท่า   

วนัทีส่ ี ่ ถุนซ ี– หมูบ่า้นโบราณหงชุน – พพิธิภณัฑไ์มไ้ผ ่– พพิธิภณัฑอ์าหาร – ถนนโบราณ

ถุนซ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าท่านเดนิสูอ่ าเภอยี่เสีย้น ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม – บา้นโบราณหงกัง ชมหมูบ่า้นโบราณหง

ชุน (宏村) หมู่บา้นหงชนุ มคีวามหมายว่า “หมู่บา้นทีย่ ิง่ใหญ่” ตัง้อยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽省:an hui 

sheng ) อ าเภออี (黟县:yi xian) หมู่บา้นแห่งน้ีเริม่สรา้งในสมัยราชวงศซ์่งใตป้ระมาณปี 1131-1162  

ไดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีไม่ใหเ้ปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป ผังเมือง ถนน 

สถาปัตยกรรม การตกแต่ง และระบบชลประทาน ทุกวันน้ี

ยังมอีาคารสมัยราชวงศห์มงิ และสมัยราชวงศช์งิ เหลอืตก

ทอดมาทัง้หมด 140 หลัง โดยอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดคือ

คฤหาสน์ของพ่อค า้เกลือชื่อ ว่าหวางติ้ง กุ ย้  (汪定

贵:wang ding gui) คฤห าส น์  “เ ฉิ ง จื้ อ ถั ง ” (承志

堂:cheng zhi tang) สรา้งในสมัยราชวงศ ์ ชิงใน ปีค.ศ. 

1855 นอกจากน้ียังมโีรงเรียน ศาลบรรพชน ที่ครอบคลุม

ทัง้เมอืง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึสิง่ทีเ่ป็นเอกรักษ์โดดเด่นของ

สิง่ที่ยังเหลืออยู่ หมู่บา้นหงชุนไดจ้ดทะเบียนร่วมกันเป็น

มรดกโลกภายใตช้ือ่ "หมู่บา้นโบราณในอานฮุยตอนใต ้

ซตีีแ้ละหงชนุ" ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมัย

สามัญครัง้ที ่24 เมือ่ปี พ.ศ. 2543 ทีเ่มอืงแคนส ์ประเทศออสเตรเลยี  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านชม วัดจือลู่ ตั ้งอยู่ใกลกั้บทะเลสาบหมู่บา้นหงชุน เมืองหวงซานเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มี

สถาปัตยกรรมที่งดงามและสภาพแวดลอ้มที่สดชืน่สรา้งใหม่ในปี 2003 ตัง้อยู่ในอ่าวกลางภูเขาเป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมรูปแบบสถาปัตยกรรมทัง้ในและต่างประเทศตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของ

ราชวงศถ์ังรูปทรงสีเ่หลีย่มและความสงูของอาคาร 55.6 เมตรดา้นหลังของมันเป็นเหมอืนจมูกชา้งภูเขา

ทางซา้ยเป็นเหมอืนมังกรภูเขาดา้นขวาเป็นเหมอืนเสอืขาวมฉีากกัน้สีช่ัน้และมพีระพุทธรูปสององคน์อน

อยู่ขา้งหนา้ 
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  น าท่านชมพพิธิภัณฑถ์่านไมไ้ผ่ ผลติภัณฑท์ีท่ าดว้ยไมไ้ผ่  

  ชมพิพิธภัณฑ์อาหารมณฑลอานฮุย เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2561 ไดม้ีการเปิดพิพิธภัณฑ์อาหารอานฮุย 

ประชาชนเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาหารจีน

มณฑลอานฮุย พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีมีพืน้ที่จัดแสดงหกแห่ง

รวมถงึประวัตแิละทีม่าของอาหารมณฑลอานฮุยลักษณะ

ของสว่นผสมอาหาร Huizhou และวัฒนธรรมการจัดเลีย้ง 

Huizhou .  

ฮุ่ยเจี่ยเซียไห่อาหารฮุ่ยโจวในทุกทศิทางเช่นเดียวกับ

อาหารถา้คุณรูเ้กีย่วกับปลาสเตอรเ์จยีนตุ๋นตุ๋นคุณจะตอ้งมชีวีติอยู่กับอาหารแสนอร่อยของมณฑลอาน

ฮุยที่มีประวัตยิาวนานนับพันปี ไดม้ีการกล่าวว่าจักรพรรดเิฉียนหลงไปที่ Jiangnan หกครัง้และคดิถงึ

แฟน ๆ ของ Huizhou ตอนน้ีถา้คุณตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารในมณฑลอานฮุยคุณไม่

จ าเป็นตอ้งไปมองหาผูเ้ชีย่วชาญเพยีงไปทีพ่พิธิภัณฑอ์าหารจีนมณฑลอานฮุยใน Huangshan มณฑล

อานฮุยเพื่อดูภาพรวมของอาหารโบราณในมณฑลอานฮุย! ไม่เพียง แต่มีความรูม้านานคุณสามารถ

เรยีนรูก้ารท าอาหารมณฑลอานฮุยไดใ้นทีเ่ดยีว แต่คุณยังสามารถทานอาหาร Huizhou ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

  น าชมเมอืงเก่าถุนซ ีชมถนนโบราณที่สรา้งตัง้แต่สมัยราชวงศซ์่ง มีอายุกว่า 800 ปี ชมหมู่บา้นหง 

ชมุชนเล็กๆทีม่คีวามเป็นตัวของตัวเอง รักษาวถิดัีง้เดมิทีป่ฏบิัตเิหมอืนเมือ่ 200-300 ปีทีผ่่านมา ชมบา้น

ขนุนางในราชวงศช์งิ ซึง่เป็นบา้นทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในถุนซ ี

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พักที ่SUNSHINE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่า้ ถุนซ ี– หนานจงิ – ก าแพงโบราณนานกงิ - ถนนฝูจือ่เมีย่ว – กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิสูห่นานจงิ (ประมาณ 4.5 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพสองขา้งทาง 

12.30 น. ถงึหนานจงิรับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านขึน้ไปชมก าแพงโบราณนานกงิ หนึง่ในสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องนานกงิ ทีแ่สดงถงึ ความ

รุ่งโรจน์ ในฐานะเมอืงหลวงแหง่ราชวงศห์มงิ ชว่งปี ค.ศ. 1368 -

1421 สรา้งในสมัยจูหยวนจาง ปฐม กษัตรยิร์าชวงศห์มงิ 

มอีายุเกอืบ 600 ปี มคีวามยาวประมาณ 36 กม. สงู 12 เมตร ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 21 ปี ใชแ้รงงานกว่า  200,000 คน และ

ใชอ้ฐิถงึ 300 ลา้นกอ้น อฐิแต่ละกอ้นจะสลักชือ่ คนท า

เอาไว ้ถอืเป็นก าแพงเมอืงโบราณทีย่าวทีส่ดุในโลกขณะน้ี   ใน

อดตีก าแพงเมอืงน้ีมทีัง้ส ิน้ 13 ประตู และมเีพยีงบางแห่งทีย่งั

หลงเหลอือยู่ขณะน้ี เชน่ ประตูเจย้ฟัง ซึง่มพีพิธิภัณฑเ์ล็กๆ บอก เล่าความเป็นมาของก าแพงเมอืงน้ี

ผ่านรูปภาพ แผนทีแ่ละนทิรรศการ ใหผู้เ้ยีย่มชมไดย้อ้นวันวาน การเดนิชม ก าแพงเมอืงนานกงิ จงึ

เป็นเสมอืนการยอ้นเวลากลับไปยังยุคแห่งความเรอืงรองของนานกงิ ชืน่ชม สถาปัตยกรรมโบราณที่

สรา้งขึน้จากความอุตสาหะ  

  จากนัน้อสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนโบราณฝูจือ่เมีย่ว 

แหล่งชอ้ปป้ิงรมิแม่น ้าฉิงหวย ที่คลาคล ่าไปดว้ย

นักเดนิทางนักท่องเที่ยว ขนมพื้นเมืองแนะน า บัว
ลอยถั่วแดง และแป้งคลุกงาทอด  

18.30 รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เดินทางไป

สนามบนิ  
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23.10 น. น าท่านเหิรฟ้ากลับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบนิที่ 

MU2803 

02.10 น.+1 กลับถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

-///////////////////////////- 

อตัรานีร้วม   

-ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) / ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบนิจนี / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่ง

ท่านละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 23 กก.  

-ค่าทีพ่ัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่  

-ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  

-ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

-ค่าวซีา่จนี 1,650 บาท  
 

คา่บรกิารไมร่วม  
-ค่าใชจ้่ายสว่นตัวเชน่ค่าโทรศัพทค่์าซักรดีค่าเครือ่งดืม่นอกจากรายการ  

-ค่าทปิคนขับรถ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย (รวม 200 หยวน ตอ่ทา่น ตอ่ทรปิ) 

-ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

-ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว 

-ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

-ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต ิ 

-ค่าภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่

ที่ระบุในโปรแกรมไดท้ันอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบนิทาง

บรษัิทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ื่นๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมค่ีาบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บรษัิททัวร์

ตอ้งจ่ายจรงิแต่ถา้ไม่มค่ีาบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คนืค่าบรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วบางรายการ

ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนไดเ้พราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไว ้

ใหกั้บลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ี

ผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มี

การขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศหรอืทกีารปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มัดจ า 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

**ครบ 15 ทา่นออกเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร*์* 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใชจ้่ายไว ้ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ 

เทศกาล หรอืกรุ๊ปทีต่อ้งวางมัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตค่ีามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทน

ในประเทศ หรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้ / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 



2562 MU-NKG5D / หนานจิง-หวงซาน-จิ่วหวาซาน 5 วนั 3 คืน   7 

 
 

บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-19 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วัน - เก็บ

ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และ ตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  

เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เติมที่เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

หมายเหตุ บรษัิทฯมีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลื่อนการเดนิทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธิท์ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่

สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุใหกั้บ

ลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / ค่าบรกิารไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทีจ่่าย 3% 

เอกสารในการท าวซ่ีาจนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

- 1. หนังสอืเดนิทางที่มอีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร 

ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารุด เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่าน

ได)้  

- 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

- 3. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / 

ไม่ใส่เครือ่งประดับ ไม่ใส่เสือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้สขีาวหรอืสอ่ีอน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีก

ดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน ** ท่าน

ที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการหรอืชดุนักเรยีน ในการยื่นวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้มกับ

การสง่หนังสอืเดนิทาง 

- 4. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี 

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีน

บา้นของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว่์า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร 

ตอ้งม ี

- ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้ 

- - เด็กอายุต ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ของพ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว่์า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซ็นของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเท่านัน้  

- - ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- - ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

- 5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

- 6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้าให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทุกวัน) 

- 7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร์ 

อย่างนอ้ย 15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

- 8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

- 9. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีด
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การยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สัปดาห ์

- 10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   

- ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบเอง 

- 11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ(กรุณาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

- -ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

- 12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสีย

ค่าใชจ้่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท 

 

 


