
 

 
 

รหัสทัวร B2B1901373 
ทัวรจีน บินคร้ังเดียว เที่ยวครบไฮไลท ฉงช่ิง ตาจู อูหลง 
สะพานกระจกวานเซิ่น 5 วัน 4 คืน (WE) 
ฉงช่ิง  หมูบานโบราณฉือชีโขว  อูหลง  เขานางฟ�า  หลุมฟ�าสามสะพานสวรรค  
ระเบียงแกว  โชวจางอวี้โหมว  วานเซิน่  สะพานกระจกที่ยาวทั้สดุ 
ลองเรือแมน้ําแยงซเีกียง   เมืองโบราณชางโจว  ผาหินแกะสลักที่เป�าต่ิง 
ถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเปย  ขึ้นกระเชาชมวิวแมน้ําแยงซีเกยีง 

 

 
 
 
 



 

 
 

กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 23,900.- 
วันที่ 19-23 มิ.ย. 62 22,900.- 
วันที่ 10-14 ก.ค. 62 24,900.- 
วันที่ 16-20 ก.ค. 62 25,900.- 
วันที่ 24-28 ก.ค. 62 25,900.- 
วันที่ 08-12 ส.ค. 62 25,900.- 
วันที่ 28 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 24,900.- 
วันที่ 04-08 ก.ย. 62 25,900.- 
วันที่ 17-21 ก.ย. 62 25,900.- 
วันที่ 25-29 ก.ย. 62 25,900.- 
วันที่ 09-13 ต.ค. 62 31,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค. 62 31,900.- 
วันที่ 19-23 ต.ค. 62 27,900.- 
วันที่ 23-27 ต.ค. 62 27,900.- 
วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 25,900.- 
 

ยังไมรวมคาวีซาแบบเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น  
** กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 



 

 
 

 

 เสนทางการเดินทาง 
 โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง(สนามบินฉง
ชิ่งเจียงเป�ย)(WE684 : 10.30-14.50)-หมูบาน
โบราณฉือชีโขว-อูหลง 

 ✈ � YIYUN HOTEL 
OR SAME 4* 

2 
เขานางฟ�า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ�าสามสะพาน
สวรรค(รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบียงแกว-โชวจางอวี้
โหมว 

� � � YIYUN HOTEL 
OR SAME 4* 

3 อูหลง-วานเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ฉงชิ่ง-ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง � � � FULI HOTEL OR 

SAME 4* 

4 
ตาจู-เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่เป�าติ่ง
(รวมรถแบตเตอรี่)-ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเปย-
ขึ้นกระเชาชมวิวแมน้ําแยงซีเกียง 

� � � FULI HOTEL OR 
SAME 4* 

5 
ชอปปم�งยาเฉาเทียนเหมิน-หงหยาตง-ฉงชิ่ง(สนาม
บินฉงชิ่งเจียงเป�ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(WE6845: 16.10-18.30) 

� � ✈  

โปรแกรมการเดินทาง 

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

07.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขา
ออก ช้ัน 4 เคานเตอร E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน 

10.30 น. ออกเดินทางสู  เมืองฉงช่ิง(สนามบินเจียงเป�ย) โดยเที่ยวบินที่  
WE684 

14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงช่ิง (ทาอากาศยานเจียงเป�ย) ตั้งอยูภาคตะวันตก
ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกก
มินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ�นรุกรานประเทศจีน แตเดิมน้ันฉงชิ่งเปนเมืองเอกที่
ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ตอมาเมื่อวันที่  14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทาง



 

 
 

รัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเปนเขตปกครองพิเศษ แยก
ออกมาเปนมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําใหฉงชิ่งเปนมหา
นครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ ที่อยูทางทิศตะวันตก หลังผานพิธีตรวจคน
เขาเมือง นําทานชม หมูบานโบราณฉือชี่โขว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุม
นอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคง
รูปแบบของสถาปตยกรรมจีนด้ังเดิมไว อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอน
ยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก นําทาน
ออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สู เมืองอูหลง(ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก      YIYUN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 เขานางฟ�า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ�าสามสะพานสวรรค(รวมรถ
แบตเตอรี)่-ระเบียงแกว-โชวจางอวี้โหมว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   

 

ชม อุทยานเขานางฟ�า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ระดับ 4 A ของประเทศจีน อยูทางตอนเหนือของแมน้ําอวูเจียงในระดับ
ความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร 
อุทยานเขานางฟ�ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่
แตกตางกันไปในแตละฤดู จนไดรับการขนานนามวาเปนดินแดนแหง 4 
สิ่งมหัศจรรย คือ มีป�าไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด มีทุงหญาเลี้ยง
สัตว และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ�าเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว
อันดับ 1 ทางภาคใตของประเทศจีน หลังจากน้ัน นําทานพิสูจนความ
กลากับ ระเบียงแกวอูหลง (รวมผาหุมรองเทา) เปนสะพานที่มีพื้นที่
หนากวางที่กวางที่สุดในโลก จุดชมวิวแหงน้ี เปนหนาผาสูง จาก
ระดับน้ําทะเล 1200 เมตร  สวนที่ยื่นออกจากหนาผา 11 เมตร  ความ
ยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากดานลางของหนาผาสูง 280 เมตร 
วางแผนและออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญจากในและตางประเทศกวา 20 
ทาน   ถือไดวาเปนจุดชมวิวสะพานแกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวาง
ที่สุดในโลก 



 

 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

นําทานชม อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค (มรดกโลก) 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจาก
ยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป ค.ศ.2007 อุทยานหลุม
ฟ�า-สะพานสวรรคเคยเปนสถานีมาเร็วในสมัยถัง และแหงน้ีเกิดจากการ
ยุบตัวของเปลือกโลกกลายเปนหลุมธรรมชาติขนาดใหญ หลังจากนั้นนํา
ทาน โดยสารลิฟทแกว ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชม
ความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหิน
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือ
สะพานมังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไป
คลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ 
สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาท่ิมแทงไปในทองฟ�า และสะพาน
แหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่
แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา นอกจากนี้ยังสราง
จําลองเพื่อใชเปนฉากสําคัญของภาพยนตรจีน เรื่องศึกโคนบัลลังกวัง
ทอง ของผูกํากับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนํา คือ โจว 
เหวิน ฟะ เจย โชว และกงลี่ อิสระถายภาพความงามทางธรรมชาติตาม
อัธยาศัย   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชมโชว IMPRESSION WULONG ผลงานของผูกํากับจางอวี้

โหมว ซ่ึงเนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลงใหเปนฉาก โดยบอกเลาเรื่องราว
วิถีชีวิตและประวัตศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง ผานการแสดงโชว มีผู
แสดงกวา 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ ตระการตา 

ที่พัก  YIYUN HOTEL OR SAME 4* 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 3 อูหลง-วานเซิ่น-สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด(รวมรถแบตเตอรี่)-ฉง
ช่ิง-ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 
 

 

หลังรับประทานอาหารเชา  นําทานเดินทางสูเมืองวานเซิ่น (ใชเวลา
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองน้ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของจีน นํา
ทานชมสะพานแกวลอยฟ�า ตัวสะพานจะเปนรูปตัว A มีความยาวกวา 
80 เมตร ยาวกวาแกรนดแคนยอน สกายวอรคของอเมริกาที่มัความ
ยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวตางๆๆมากมาย 
 

 หมายเหตุ ทางสถานที่ทองเท่ียว จํากัดอายุผูท่ีเลนกิจกรรมตางๆ  
- ผูท่ีมีอายุ 70 ปขึ้นไป ตองมผีูติดตามในการเดินสะพานแกว 
- ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป สามารถเดินสะพานกระจกได แตไม

สามารถเลนกิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได  
- ผูที่มีอายุมากกวา 48 ป   และผูที่มี น้ําหนัก 85 ขึ้นไป ไม

สามารถนั่งชิงชาลอยฟ�าได ฯลฯ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 และนําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงช่ิง(ใชเวลาประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) นําทาน ลองเรือชมความงามแมนํ้าแยงซีเกียง และแมน้ําเจีย
หลิง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก      FULI HOTEL OR SAME 4* 

วนัที่ 4 
ตาจู -เมืองโบราณชางโจว-ผาหินแกะสลักที่ เป� าติ่ ง (รวมรถ
แบตเตอรี่)-ฉงช่ิง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเปย-ขึ้นกระเชาชมวิวแมนํ้า
แยงซีเกียง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากน้ันเดินทางไปยัง เมืองตาจู(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉง

ชิ่ง ซึ่งอยูติดกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเปนเมืองใหญ 1 ใน 4 ของ
ประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเทามณฑล (อีก 3 นครคือ ปกกิ่ง เทียนจิน 



 

 
 

และเซี่ยงไฮ ) เปนเมืองทาริมแมน้ําแยงซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมือง
ตั้งอยูระหวางแมน้ําแยงซี และแมน้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามวา 
เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรมหนัก 
เดินทางถึงเมืองตาจู ซึ่งอยูหางจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร 
มีสมญานามวา “บานเกิดแหงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปم�นหิน
แกะสลักกวา 50,000 ชิ้น จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น 
กระจายกันอยูบนหนาผากวา 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป�าติ่งซาน 
เป�ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน และสือจวนซาน  นําทานเขาชมและ
อิสระช็อปปم�ง เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 

นําทานชม ผาหินแกะสลักตาจู (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดรับ
การจัดเขาเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในป ค.ศ.1999   
งานหินแกะสลักของตาจูเปนศิลปะสมัยราชวงศถังและซง ลวนแลวแต
นําเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเตา 
และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับถือ และเปนอีกกลุมงาน
หินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 4 แหงของจีน คือ ถํ้า
ผาโมเกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถํ้าพระพุทธหลงเหมินที่ลั่ว
หยาง และถํ้าผาหยุนกัง ที่ตาถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แหงน้ันเปนศิลปะ
ถํ้าสมัยเร่ิมตนของจีน สวนตาจูเปนงานศิลปะถํ้ายุคหลัง (คริสตศตวรรษ
ที่ 9-13) ที่มีความออนชอยงดงาม นําทานชมความงดงาม งานศิลป�หิน
แกะสลักที่เขาเป�าต่ิงซาน มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 527.83 เมตร 
ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุม ซึ่งมีรูปสลักอยูกวา 
10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหนาผากวา 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเปน
รูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง เชน พระพุทธเจาปาง
ปรินิพพาน รูปสลักเจาแมกวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต 
พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเที่ยวชมและถายภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง(ใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเปย 



 

 
 

 
 
 

ตั้งอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก ซึ่งสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการ
ทําสงครามกับญี่ปุ�น แตปจจุบันกลายเปนศูนยกลางทางการคาขนาด
ใหญใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคากวา 3,000 ราน ซ่ึงมีท้ังอาหาร ช
อปปم�งมอลลขนาดใหญ อิสระเดินชมและชอปปم�ง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร   
 

 นําทานขึ้น กระเชาขามแมนํ้าแยงซีเกียง เปนการขามแมน้ําแยงซีเกียง
ไปยังอีกดานหน่ึงของเมืองฉงชิ่ง ทานสามารถชมวิวเมืองและแมน้ําที่
สวยงาม โดยเฉพาะตอนคํ่าคืน จะไดเห็นสะพานที่ตกแตงดวยแสงไฟ 
ชวนใหรูสึกวา นครฉงชิ่งเหมือนสาวงาม ที่มีทั้งความสวย ยังออนหวาน
นุมนวล และมีชีวิตชีวา 
 

ที่พัก      FULI HOTEL OR SAME 4* 
วันที่ 5 ชอปปم�งยาเฉาเทียนเหมิน-หงหยาตง-ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียง

เป�ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

นําทานอิสระชอปปم�งที่ยาน Chaotianmen ใหทานอิสระชอปปم�ง 
เส้ือผา รองเทา ของฝาก  นําทานสู หงหยาตง อาคารขนาดใหญสราง
อยูบนภูเขา ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง โครงการประกอบดวยโรงแรม 
รานคาจําหนายสินคา รานอาหารพื้นเมือง รานน้ําชา โรงละคร ซึ่งลวน
แลวแตกอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศยอน
ยุคสําหรับนักทองเที่ยวท่ีมา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิงเจียงเป�ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 



 

 
 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 
 
อัตราคาบริการโปรแกรม : บินครั้งเดียว เที่ยวครบไฮไลท ฉงช่ิง ตาจู อูหลง สะพานกระจก
วานเซิ่น    

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 15,400.- 
วันที่ 19-23 มิ.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,900.- 
วันที่ 10-14 ก.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 16,900.- 
วันที่ 16-20 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 17,400.- 
วันที่ 24-28 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 17,400.- 
วันที่ 08-12 ส.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 17,400.- 

วันที่ 28 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 16,700.- 
วันที่ 04-08 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 17-21 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 25-29 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 18,900.- 
วันที่ 09-13 ต.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 4,500.- 20,900.- 
วันที่ 11-15 ต.ค. 62 31,900.- 31,900.- 31,900.- 4,500.- 20,900.- 

วันที่ 19-23 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 20,400.- 
วันที่ 23-27 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 20,400.- 

วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 18,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ)  ทานละ 7,900.-*ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน วีซา 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการ
เดินทาง 



 

 
 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลกิกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือ

คามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 
 

6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,650 บาท) 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ทาน เทาน้ัน 

สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบไุวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ทาน/ทริป 
 



 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  



 

 
 

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 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 หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิูรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบตัร

ของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด



 

 
 

รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่
มีปญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา

ใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   



 

 
 

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทาน้ัน] 

และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 
ไมสามารถขอวีซาดวนได] 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 



 

 
 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษน้ํีามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจนี กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรทีถู่กตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      
                                                                 เคย  โปรดระบุ.................................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


