
 

 

รหัสทัวร SSH1901860 

ทัวรจีน ทัวรคุณธรรม ตาจู…ขนมมันมวง ทัวรฉงช่ิง อูหลง น่ังรถไฟฟ�า
ทะลตึุก 5 วัน 4 คืน (WE) 
เมืองตาจู มรดกโลกผาหินแกะสลักทีม่ีช่ือเสียงมากที่สุด 

อูหลง...อุทยานหลมุฟ�าสะพานสวรรค   ระเบียงกระจก   ถํ้าฝูหยง 
หมูบานโบราณฉือช่ีโขว   อิสระชอปปم�งหงหยาตง   พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู 
อิสระชอปปم�งถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเป�ย   เมืองโบราณชางโจว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 10.25-14.50 
หรือ11.05-15.15)-อูหลง X ✈  HONGFU HOTEL   

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

2 อุทยานหลมุฟ�าสะพานสวรรค (รวมลิฟทแกว+
รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก    HONGFU HOTEL   

หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

3 อูหลง-ถํ้าฝูหยง (รวมกระเชา)-ฉงช่ิง-อิสระ 
ชอปปم�งถนนคนเดินเจีย่ฟ�างเป�ย    

NEW XIYA HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

4 
ฉงช่ิง-ตาจู-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูป
แกะสลักหินตาจู-ฉงช่ิง-หมูบานโบราณฉือช่ี
โขว 

   NEW XIYA HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

5 
อิสระชอปปم�งหงหยาตง-น่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก 
ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ  
(WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 
) 

  ✈  

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการ
เดินทาง 

 
 กําหนดการเดินทาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง-อูหลง 
07.30 น.  พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ชั ้น 4 เคานเตอร E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาที ่คอย
อํานวยความสะดวกใหกับทาน 

10.25 น.  เหิรฟ�าสู เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684:10.25-
14.50  หรือ 11.05-15.15 
   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเมืองฉงช่ิง ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเปน

มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 



 

 

ทางนํ้า และทางอากาศ  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู เมืองอู
หลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง มีแมนํ้าอูเจียงตัดผานเปนแมนํ้าสาย
หลักในเมืองอูหลง   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HONGFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สอง อุทยานหลุมฟ�าสะพานสวรรค (รวมลิฟทแกว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู อุทยานหลุมฟ�าสะพานสวรรค (รวมลิฟทแกว+รถอุทยาน) ภู
ผาที่นาอัศจรรย ชม 3 สะพานสวรรค แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม
ลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป ค.ศ.2007 
นอกจากนี้บริเวณหุบเหวดานลางยังเปนที่ตั้งของ บานโบราณกลางหุบเขา เปน
ฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตรเรื่อง ศึกโคนบัลลังกวังทอง ลาสุดเปนฉากหลังของ
ภาพยนตรฮอลีวูดเร่ือง TRANSFORMERS 4   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ กวาง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหนา

ผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค เปนจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน ดวยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 พักที่  HONGFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สาม อูหลง-ถํ้าฝูหยง (รวมกระเชา)-ฉงช่ิง-อิสระชอปปم�งถนนคนเดินเจ่ียฟ�างเป�ย 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานนั่งกระเชาสู ถํ ้าฝูหยง ตั ้งอยู ริมแมนํ ้าฝูหยง มีโถงถํ ้าใหญที ่มีพื ้นที่ 
37,000 ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอยกวา 30 ชนิด ถํ้าน้ีถูกคนพบเมื่อ
เด ือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการส ํารวจร วมกันของประเทศจ ีนและ
ออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่เปนถํ้ามหัศจรรยของโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนมหา
นคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนําทาน อิสระชอปปم�งถนนคน
เดินเจี่ยฟ�างเป�ย ศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคา 
กวา 3,000 รานอาหาร    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พักที่ NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่สี่  ฉงช่ิง-ตาจู-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู-ฉงช่ิง-หมูบาน
โบราณฉือช่ีโขว 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองตาจู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) แหลงมรดก
โลกที่เดนในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เตา และชีวิต
ผ ู คนบนผาแคบๆ ที ่ เริ ่มแกะสลักเร ื ่อยมาตั ้งแตคริสตศตวรรษที ่ 9 จนถึง
คริสตศตวรรษที่ 13 จากนั้นนําทานสู เมืองโบราณชางโจว เปนเมืองโบราณที่
สรางขึ้นริมแมนํ้า ตั้งอยูใจกลางเมืองตาจู ในเมืองโบราณมีหอกําแพงสูงกวา 13 
เมตร  มีท่ีวาการเมือง มีโรงละคร ๆลๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเท่ียวชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู ซึ่งนับไดวาเปน

ตัวแทนของศิลปะถํ้าในยุคหลัง หินสลักสําคัญที่อําเภอตาจูอยูในอาณาบริเวณของ 
‘เทือกเขาทั้ง 5’ ไดแก เขาเป�ยซัน เป�าติ่งซัน หนันซัน สือจวนซันและเขาสือเหมิน
ซัน ซึ่งประกอบดวยหินสลักที่กระจายอยูตามเขาตางๆนี้กวา 75 จุด รวมรูปหิน
สลักทั้งหมดมากกวา 100,000 ชิ้น ใหทานชมพระแกะสลักที่งดงามติดอันดับ 1 
ใน 4 ของถํ ้าแกะสลักหินริมภูเขาที ่ใหทานเก็บภาพความประทับใจ (รวมรถ
แบตเตอรี่) จากนั้นนําทานเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)  เปนมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นนําทาน
ชม หมูบานโบราณฉือชี่โขว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว 
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึก
หรือของฝาก 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
    พักที่ NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
วันที่หา       อิสระชอปปم�งหงหยาตง-นั่งรถไฟฟ�าทะลุตึก-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน อิสระชอปปم�งหงหยาตง เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ แบงเปนโซนหลาย
ชั้น ในสวนของชั้น 4 จะเปนตลาดของกิน เต็มไปดวยรานคามากมาย ตกแตงใน
สไตลจีนโบราณ ที่โดดเดนเห็นจะเปนสินคาแปรรูปและเครื่องเทศโดยเฉพาะหมา
ล า วัต ุดิบท ี ่ชาวจ ีนเสฉวน นิยมใส ลงไปในอาหาร จากนั ้นน ําท านสัมผัส
ประสบการณใหม…นั่งรถไฟฟ�าทะลุตึก รถไฟฟ�าที ่มีความแปลกไมเหมือน
ใคร เน่ืองจากถูกสรางขึ้นมาใหลอดผานอาคารตางๆ ไดโดยไมตองทุบตึกทิ้ง รถไฟ
ทะลุตึกสายน้ีเรียกวา Mountain City ตั้งอยูในเมืองฉงชิ่ง เปนรถไฟชนิดพิเศษที่
ถูกสรางขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้นเลยทีเดียวโดยนักวางแผนไดทําการสรางสถานี 
Liziba Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยูอยางหนาแนน ตั้งแตตึกชั้นที่ 
6 ไปจนถึงชั้นที่ 8 โดยใหประชาชนที่อยูในพื้นที่บริเวณน้ันสามารถใชบริการรถไฟ
จากสถานีดังกลาวไดอยางสะดวกสบาย แมวาประชาชนในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว จะ
อาศัยอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับสถานีรถไฟที่เต็มไปดวยความวุนวาย แตเมื่อไหร
ก็ตามที่รถไฟไดเขาสูชานชาลา ทางเจาหนาที่จะปดเสียงลงดวยอุปกรณชนิดพิเศษ 
ซึ่งจะทําใหเสียงของรถไฟดังไมตางจากการเปดเครื่องลางจานเลย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิง 

15.50 น.  เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 685: 15.50-
18.10 หรือ 16.15-18.35  

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.10 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.....

     
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   

     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10 ทานขึ้นไป ***) 



 

 

ทัวรคุณธรรม ตาจู...ขนมมันมวง 
ฉงช่ิง อูหลง นั่งรถไฟทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE) 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 2 พ.ค.62 เปนเงิน 1,300 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-18 
ป 

พักกับผูใหญ 

พักเดี่ยว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562  20,999 บาท 20,999 บาท 4,500 บาท 13,999 บาท 
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 
(วันอาสาฬหบูชา) **เพ่ิมพีเรียด** 22,999 บาท 22,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท 

วันที่ 10-14 สิงหาคม 2562 
(วันแม) **เพ่ิมพีเรียด** 22,999 บาท 22,999 บาท 4,500 บาท 14,999 บาท 

วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) **เพ่ิมพีเรียด** 28,999 บาท 28,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 
(วันปยมหาราช) **เพ่ิมพีเรียด** 23,999 บาท 23,999 บาท 4,500 บาท 16,999 บาท 

วันที่ 28 ธันวาคม-1 มกราคม 2563 
(วันขึ้นปใหม) **เพ่ิมพีเรียด** 29,999 บาท 29,999 บาท 4,500 บาท 18,999 บาท 

วันที่ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 
(วันขึ้นปใหม) **เพ่ิมพีเรียด** 29,999 บาท 29,999 บาท 4,500 บาท 18,999 บาท 



 

 

6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอทาน น้ําหนัก
ตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 

8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!  
 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

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

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 50 หยวน / ทาน / ทริป 



 

 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก
ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน
หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยืน่วีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  



 

 

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ
ขอวีซาใหได 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสง
ใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 
       ** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทกุ
บรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 

        
 

 



 

 

 ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง 

เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 



 

 

กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่....................... 
เดือน.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่....................... 
เดือน.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................. 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


