
 

 

รหัสทัวร SSH1902071 
ทัวรจีน ฉงช่ิง ตาจูขนมมันมวง อูหลง 5 วัน 4 คืน (WE)  
 
ฉงช่ิง  เมืองตาจู  อูหลง  อุทยานหลุมฟ�าสะพานสวรรค  ระเบียงกระจก  ถ้ําฝูหยง  หมูบาน
โบราณฉือช่ีโขว  น่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก  ตาจู  เมืองโบราณชางโจว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

ช้ัน 4 เคานเตอร E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวกใหกับทาน 

10.25 น.  เหิรฟ�าสู เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684:10.25-
14.50  หรือ 11.05-15.15 
   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานเมืองฉงช่ิง ต้ังอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน ท้ังเปน

มหานครที่ใหญท่ีสุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
ทางน้ํา และทางอากาศ  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานเดินทางสู เมืองอู
หลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองฉงช่ิง เปนเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเปนแมน้ําสาย
หลักในเมืองอูหลง   

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พักท่ี HONGFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

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

นําทานเดินทางสู อุทยานหลุมฟ�าสะพานสวรรค (รวมลิฟทแกว+รถอุทยาน) ภูผาท่ี
นาอัศจรรย ชม 3 สะพานสวรรค แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่
ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติในป ค.ศ.2007 
นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยังเปนท่ีต้ังของ บานโบราณกลางหุบเขา เปนฉาก
ใหญที่ใชถายทําภาพยนตรเร่ือง ศึกโคนบัลลังกวังทอง ลาสุดเปนฉากหลังของ
ภาพยนตรฮอลีวูดเร่ือง TRANSFORMERS 4   

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ กวาง 26 ตารางเมตร ย่ืนออกมาจากหนา

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

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 พักท่ี  HONGFU HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 



 

 

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

นําทานน่ังกระเชาสู ถ้ําฝูหยง ต้ังอยูริมแมน้ําฝูหยง มีโถงถ้ําใหญท่ีมีพ้ืนท่ี 37,000 
ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอยกวา 30 ชนิด ถ้ําน้ีถูกคนพบเม่ือเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มี
การประเมินผลอยูในระดับที่เปนถ้ํามหัศจรรยของโลก 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนมหานคร 

1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากน้ันนําทาน อิสระชอปปم�งถนนคนเดินเจ่ีย
ฟ�างเป�ย ศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคา กวา 
3,000 รานอาหาร    

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  พักท่ี NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่ส่ี  ฉงช่ิง-ตาจู-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู-ฉงช่ิง-หมูบาน
โบราณฉือช่ีโขว 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองตาจู (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) แหลงมรดกโลกท่ี
เดนในความงดงามของงานแกะสลักท้ังทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เตา และชีวิตผูคน
บนผาแคบๆ ที่เร่ิมแกะสลักเร่ือยมาต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 9 จนถึงคริสตศตวรรษที่ 
13 จากน้ันนําทานสู เมืองโบราณชางโจว เปนเมืองโบราณที่สรางข้ึนริมแมน้ํา 
ต้ังอยูใจกลางเมืองตาจู ในเมืองโบราณมีหอกําแพงสูงกวา 13 เมตร  มีที่วา
การเมือง มีโรงละคร ๆลๆ 

เท่ียง ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเท่ียวชมมรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินตาจู ซ่ึงนับไดวาเปน

ตัวแทนของศิลปะถ้ําในยุคหลัง หินสลักสําคัญที่อําเภอตาจูอยูในอาณาบริเวณของ 
‘เทือกเขาท้ัง 5’ ไดแก เขาเป�ยซัน เป�าต่ิงซัน หนันซัน สือจวนซันและเขาสือเหมิน
ซัน ซ่ึงประกอบดวยหินสลักที่กระจายอยูตามเขาตางๆน้ีกวา 75 จุด รวมรูปหิน
สลักทั้งหมดมากกวา 100,000 ช้ิน ใหทานชมพระแกะสลักท่ีงดงามติดอันดับ 1 
ใน 4 ของถ้ําแกะสลักหินริมภูเขาที่ใหทานเก็บภาพความประทับใจ (รวมรถ
แบตเตอร่ี) จากน้ันนําทานเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง)  เปนมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากน้ันนําทาน



 

 

ชม หมูบานโบราณฉือช่ีโขว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเช้ือชาติ
อาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนด้ังเดิมไว 
อิสระใหทานสัมผัสกล่ินอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซ้ือของที่ระลึก
หรือของฝาก 

ค่ํา ไ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
    พักที่ NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 
วันที่หา อิสระชอปปم�งหงหยาตง-น่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 
เชา  ไ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน อิสระชอปปم�งหงหยาตง เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ แบงเปนโซนหลายช้ัน 
ในสวนของช้ัน 4 จะเปนตลาดของกิน เต็มไปดวยรานคามากมาย ตกแตงในสไตล
จีนโบราณ ที่โดดเดนเห็นจะเปนสินคาแปรรูปและเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาลา วัตุ
ดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใสลงไปในอาหาร จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ
ใหม…น่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก รถไฟฟ�าท่ีมีความแปลกไมเหมือนใคร เน่ืองจากถูกสราง
ข้ึนมาใหลอดผานอาคารตางๆ ไดโดยไมตองทุบตึกท้ิง รถไฟทะลุตึกสายน้ี
เรียกวา Mountain City ต้ังอยูในเมืองฉงช่ิง เปนรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสรางข้ึน
บนตึกสูงถึง 19 ช้ันเลยทีเดียวโดยนักวางแผนไดทําการสรางสถานี Liziba 
Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยูอยางหนาแนน ต้ังแตตึกช้ันท่ี 6 ไป
จนถึงช้ันท่ี 8 โดยใหประชาชนที่อยูในพ้ืนท่ีบริเวณน้ันสามารถใชบริการรถไฟจาก
สถานีดังกลาวไดอยางสะดวกสบาย แมวาประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว จะ
อาศัยอยูในบริเวณที่ใกลเคียงกับสถานีรถไฟท่ีเต็มไปดวยความวุนวาย แตเม่ือไหร
ก็ตามท่ีรถไฟไดเขาสูชานชาลา ทางเจาหนาที่จะปดเสียงลงดวยอุปกรณชนิดพิเศษ 
ซ่ึงจะทําใหเสียงของรถไฟดังไมตางจากการเปดเคร่ืองลางจานเลย 

เท่ียง  ไ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ล้ิมรสอาหารพิเศษ...สุก้ีเสฉวน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิง 

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

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.10 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน ณ 
วันที ่2 พ.ค.62 เปนเงิน 1,300 บาท 

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

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  
พักหองละ 2-3 
ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 

วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562  20,999 บาท 20,999 
บาท 

4,500 
บาท 

13,999 
บาท 

วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 
(วันอาสาฬหบูชา) **เพิ่มพี
เรียด** 

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) **เพ่ิมพี
เรียด** 

23,999 บาท 23,999 
บาท 

4,500 
บาท 

16,999 
บาท 

วันที่ 28 ธันวาคม-1 มกราคม 
2563 
(วันข้ึนปใหม) **เพ่ิมพีเรียด** 

29,999 บาท 29,999 
บาท 

4,500 
บาท 

18,999 
บาท 

วันที่ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 
2563 
(วันข้ึนปใหม) **เพ่ิมพีเรียด** 

29,999 บาท 29,999 
บาท 

4,500 
บาท 

18,999 
บาท 



 

 

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

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวข้ึนเคร่ืองได 1 ช้ิน ตอทาน น้ําหนัก

ตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ข้ึนไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือใหคลอบคลุมในเร่ืองของ
สุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งน้ีอัตรา
เบ้ียประกันเร่ิมตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเล่ือน, ไส
ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอั 

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

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

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

4. คาภาษีมูลคาเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง



 

 

ทั้งหมดเทาน้ัน และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 
เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

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

2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอ
ดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย กอนเดินทาง 15 
วัน **กรณีย่ืนดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตราดังกลาวขางตน 
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

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 ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 



 

 

 รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพ่ือใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบร่ืน และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ินอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 



 

 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถาเกิดการชํารุด เจาหนาท่ีตรวจ
คนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามย้ิม, หามใสเส้ือสีออน และสีขาว 
(หามใสเส้ือคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเคร่ืองประดับทุกชนิด 
เชน ตางหู สรอย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทาน้ัน และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพร้ินซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการย่ืนวีซา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

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

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอมญาติ   

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางท่ีช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม จาก
ขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  



 

 

2. หนังสือช้ีแจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับย่ืนวีซาที่ศูนยย่ืนวีซาจีนในวันย่ืนวีซา 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา

ใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาท่ีฝ�าย
ขาย) 

ประเทศท่ีไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตองทําเร่ืองแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการย่ืนวีซา 

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

10.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยย่ืนวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

11.  ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา



 

 

ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 
       ** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก ** 
        
 ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 



 

 

.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร

............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(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  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (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  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        


