
 

 

รหัสทัวร GQH1901630 
ทัวรจีน เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงช่ิง ตาจู อูหลง  
5 วัน 4 คืน (WE) 
 

ไมลงรานชอปฯ  ถ้ําฝูหยงตง  หลุมฟ�า สามสะพานสวรรค  ผาหินแกะสลักตาจู  น่ังรถไฟทะลุตึก  
 
ระเบียงแกว โชวจางอวี้โหมว ถ้ําฝูหยงตง  ถนนคนเดินเจ่ียฟ�างเปย เมืองโบราณชางโจว  
 
หมูบานฉือชีโขว  
 
พรอมล้ิมรสตนตําหรับหมาลา หมอไฟฉงช่ิง 
 

 
 

 

เยือนแดนมังกร � ในมหานครของจีน ฉงชิ�ง  ต้าจู๋ อู่หลง  � วนั � คนื 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย) – อูหลง 
(WE684 : 10.30-14.50) 

07.00น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 
เคานเตอร E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.25น. ออกเดินทางสู เมืองฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย) โดยเที่ยวบินที ่WE684 
14.50น. เดินทางถึง เมืองฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย) ต้ังอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน 

ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกกมินต๋ังในสมัยท่ีญี่ปุ�นรุกราน
ประเทศจีน แตเดิมน้ันฉงช่ิงเปนเมืองเอกที่ข้ึนกับมณฑลซ่ือชวน ตอมาเม่ือวันท่ี 14 
มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงช่ิงเปนเขตปกครอง
พิเศษ แยกออกมาเปนมหานครฉงช่ิงข้ึนตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําใหฉงช่ิงเปนมหา
นครที่ใหญท่ีสุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ ท่ีอยูทางทิศตะวันตก หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง  
นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงช่ิง สู เมืองอูหลง(ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

 

วันท่ี 2 หลุมฟ�าสามสะพานสวรรค(รวมรถแบตเตอร่ี) - ระเบียงแกว Option :โชวจางอว้ี
โหมว(Impression of Wulong) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานชม อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค (มรดกโลก) แหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติแหลงใหมลาสุดท่ีไดรับการรับรองจากยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติในป ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ�า-สะพานสวรรคเคยเปนสถานีมาเร็วใน
สมัยถัง และแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเปนหลุมธรรมชาติขนาด
ใหญ  



 

 

 

 
 หลังจากน้ันนําทาน โดยสารลิฟทแกว ลงไปสูหุบเหวเบ้ืองลางที่ระดับความลึก

ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเท่ียวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ
ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะ
เปนโพรงขนาดใหญ เม่ือมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกับโลกมนุษย 
สะพานแหงท่ีสองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟ�า 
และสะพานแหงท่ีสามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนท่ีแคบ
ท่ีสุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา นอกจากน้ียังสรางจําลองเพ่ือใชเปน
ฉากสําคัญของภาพยนตรจีน เร่ืองศึกโคนบัลลังกวังทอง ของผูกํากับช่ือดัง จาง อวี้ 
โหมว โดยมี 3 นักแสดงช้ันนํา คือ โจว เหวิน ฟะ เจย โชว และกงล่ี อิสระถายภาพ
ความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังจากน้ัน นําทานพิสูจนความกลากับ ระเบียงแกวอูหลง (รวมผาหุมรองเทา) เปน

สะพานที่มีพ้ืนท่ีหนากวางที่กวางท่ีสุดในโลก จุดชมวิวแหงน้ีเปนหนาผาสูง จาก
ระดับน้ําทะเล 1200 เมตร  สวนท่ีย่ืนออกจากหนาผา 11 เมตร  ความยาว 26 
เมตร ความสูงแนวต้ังจากดานลางของหนาผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ 



 

 

โดยผูเช่ียวชาญจากในและตางประเทศกวา 20 ทาน   ถือไดวาเปนจุดชมวิวสะพาน
แกวท่ีติดอันดับแผนกระจกกวางท่ีสุดในโลกและอิสระชอปปم�งบริเวณโดยรอบตาม
อัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมท่ีนาสนใจได 

 - โชวจางอว้ีโหมว(Impression of Wulong)ผลงานของผูกํากับจางอวี้โหมว ซ่ึง
เนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลงใหเปนฉาก โดยบอกเลาเร่ืองราววิถีชีวิตและประวัต
ศาสตรของผูคนเมืองฉงช่ิง ผานการแสดงโชว มีผูแสดงกวา 500 คนและชมระบบ
แสง สี เสียง อันย่ิงใหญ ตระการตา 
**ราคาทานละ 450 หยวน หากทานใดสนใจ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมและชําระ
เงินไดท่ีไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวรไทย** 

ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 
 

วันท่ี 3 ถ้ําฝูหยงตง - ฉงช่ิง - ถนนคนเดินเจ่ียฟ�างเปย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันนําทานชม ถ้ําฝูหยงตง (มรดกโลก) ไดช่ือวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของ

จีน คนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ.1993 ถ้ําหินปูนอายุกวา 1.2 ลานป มีพ้ืนที่
ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กวาง 50 เมตร อุณหภูมิ
เฉล่ียภายในถ้ําประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีหองโถงหลักพ้ืนที่ประมาณ 
11,000 ตารางเมตร ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทาง
ธรรมชาติที่เต็มไปดวยหินงอกหินยอยในรูปตางๆ ตามแตจินตนาการของแตละคน 
เชน มานน้ําตก ธง ผลองุน ปะการังใตทะเล เสนผม เข็ม ซ่ึงมีการจัดแสงสีภายในถ้ํา
ชวยเพ่ิมความงดงามย่ิงนัก 

 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 และนําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงช่ิง(ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) นําทาน

เดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจ่ียฟ�างเปย ต้ังอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก ซ่ึงสรางข้ึน
เพ่ือรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญ่ีปุ�น แตปจจุบันกลายเปนศูนยกลางทาง
การคาขนาดใหญใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคากวา 3,000 ราน ซ่ึงมีทั้งอาหาร ช
อปปم�งมอลลขนาดใหญ อิสระเดินชมและชอปปم�ง 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

 
วันท่ี 4 ฉงช่ิง - ตาจู - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป�าต่ิง - ฉงช่ิง - หมูบานฉือชี

โขว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันเดินทางไปยัง เมืองตาจู(ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) ในนครฉงช่ิง ซึ่งอยูติด

กับมณฑลเสฉวน นครฉงช่ิงเปนเมืองใหญ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะ
เทียบเทามณฑล (อีก 3 นครคือ ปกก่ิง เทียนจิน และเซ่ียงไฮ ) เปนเมืองทาริมแมน้ํา
แยงซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมืองต้ังอยูระหวางแมน้ําแยงซี และแมน้ําเจียหลิงเจียง 
ถูกขนานนามวา เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรม
หนัก เดินทางถึงเมืองตาจู ซ่ึงอยูหางจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญา
นามวา “บานเกิดแหงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปم�นหินแกะสลักกวา 
50,000 ช้ิน จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ช้ิน กระจายกันอยูบนหนาผากวา 
75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป�าต่ิงซาน เป�ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน และสื
อจวนซาน  นําทานเขาชมและอิสระช็อปปم�ง เมืองโบราณชางโจว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ผาหินแกะสลักตาจู (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ไดรับการจัดเขาเปน



 

 

มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในป ค.ศ.1999 งานหินแกะสลักของตาจูเปน
ศิลปะสมัยราชวงศถังและซง ลวนแลวแตนําเสนอเร่ืองราวทางพุทธศาสนานิกาย
มหายาน หลักธรรมลัทธิเตา และปรัชญาคําสอนของขงจ๊ือที่ชาวจีนเคารพนับถือ และ
เปนอีกกลุมงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีช่ือเสียง 1 ใน 4 แหงของจีน คือ 
ถ้ําผาโมเกาคู ท่ีเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถ้ําพระพุทธหลงเหมินที่ล่ัวหยาง และถ้ํา
ผาหยุนกัง ท่ีตาถง มณฑลซานซี ซ่ึง 3 แหงน้ันเปนศิลปะถ้ําสมัยเร่ิมตนของจีน 
สวนตาจูเปนงานศิลปะถ้ํายุคหลัง (คริสตศตวรรษที่ 9-13) ท่ีมีความออนชอยงดงาม 
นําทานชมความงดงาม งานศิลป�หินแกะสลักท่ีเขาเป�าต่ิงซาน มีความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 527.83 เมตร ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุม ซ่ึงมี
รูปสลักอยูกวา 10,000 ช้ิน ตามแนวยาวของหนาผากวา 500 เมตร ซ่ึงทั้งหมดเปน
รูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง เชน พระพุทธเจาปางปรินิพพาน รูป
สลักเจาแมกวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระ
เท่ียวชมและถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทาง
กลับ เมืองฉงช่ิง(ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

 

 
 นําทานชม หมูบานโบราณฉือช่ีโขว เปนหมูบานท่ีมีชนเผากลุมนอยหลากหลายเช้ือ

ชาติอาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนด้ังเดิม
ไว อิสระใหทานสัมผัสกล่ินอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซ้ือของที่ระลึก
หรือของฝาก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

 
วันท่ี 5 หงหยาตง-น่ังรถไฟทะลุตึก-ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ) ( WE68516.10-18.30) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 



 

 

 นําทานสู หงหยาตง อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง 
โครงการประกอบดวยโรงแรม รานคาจําหนายสินคา รานอาหารพ้ืนเมือง รานน้ําชา 
โรงละคร ซ่ึงลวนแลวแตกอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศ
ยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวท่ีมา หลังจากน้ันนําทาน สัมผัสประสบการณใหม...น่ัง
รถไฟฟ�าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ�าสายน้ีไดถูกสรางข้ึนใหว่ิงลอดภายใตอาคาร
สูงกวา 19 ช้ันท่ีมีประชาชนอาศัยอยู กินพ้ินท่ีช้ัน 6-8 หน่ึงเหตุผลกเพ่ือความ
สะดวกสบายของประชาชนในตึกน้ีท่ีสามารถใชบริการไดสะดวก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย 
16.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่  WE685 
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ... 
 
 

 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบาง
รายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน12 
ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 02-06 
ก.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,499.- 
วันที่ 23-27 
ก.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,499.- 
วันที่ 06-10 
ส.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 4,500.- 13,499.- 
วันที่ 21-25 
ส.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 4,500.- 13,499.- 
วันที่ 11-15 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 



 

 

ก.ย. 62 
วันที่ 20-24 
ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วันที่ 08-12 
ต.ค. 62 26,999.- 26,999.- 26,999.- 4,500.- 15,999.- 
วันที่ 18-22 
ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วันที่ 26-30 
ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบินรวมวีซา(4 วันทําการ) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซา ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง ** 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
 4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
 4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



 

 

 4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

  4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน 1 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรไทย

แลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 



 

 

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 



 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...............................................................
................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา   
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส .............................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..................................................................................................................................................................
...................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
..................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ



 

 

ใหญ)............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
..................................................................................................................................................................
..................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..................................................................................................................................................................
....................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME................................................................................
........ 
RELATION.............................................................................................................................................
....................................... 
หมายเหตุ 



 

 

 
 

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมี
การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


