
 

 

รหสัทวัร  B2B2000452  
ทัวรจีน ฉงชิง่ สะพานกระจกวานเซิ่น หลุมฟ�าสะพานสวรรค ตาจู 5 วัน 4 คืน (WE) 
ไมลงรานชอปฯ | หลุมฟ�า สามสะพานสวรรค | ผาหินแกะสลักตาจู | โชวจางอวี้โหมว | 
ลิ้มรสตนตาํรับหมาลา หมอไฟฉงชิ่ง | กระเชาขามแมนํ้าชมวิว |  สะพานกระจกวานเซ่ิน  

 
 

  

 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - ฉงชิ�ง (สนามบินฉงชิ�งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง 

วนัที� 2.  เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหลก็) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค ์ (รวมรถแบตเตอรี�) - โชวจ์างอวี �โหมว 

วนัที� 3. อู่หลง - ว่านเซิ�น – สะพานกระจกที�ยาวที�สดุ (รวมรถแบตเตอรี�) -  ฉงชิ�ง  

วนัที� �.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัที�เป่าติ�ง (รวมรถแบตเตอรี�) - ฉงชิ�ง - ถนนคนเดินเจี�ยฟ่างเปย - ขึ �นกระเชา้ชมวิวแม่น ํ�า

แยงซีเกียง 

วนัที� �.    ชอ้ปปิ�งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงชิ�ง (สนามบินฉงชิ�งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE685: 16.10-

18.30) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมู)ิ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป�ย) (WE684 : 
10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโขว- อูหลง 

07.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 
เคานเตอร E สายการบินไทยสมายล  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระใหกับทาน 

10.30 น. ออกเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป�ย) โดยเที่ยวบินที ่WE684 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป�ย) ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศ

จีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกกมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ�น
รุกรานประเทศจีน แตเดิมนั้นฉงชิ่งเปนเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ตอมาเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเปนเขต
ปกครองพิเศษ แยกออกมาเปนมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําใหฉงชิ่ง
เปนมหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน และเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
ทางนํ้า และทางอากาศ ที่อยูทางทิศตะวนัตก หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง นําทาน
ชม หมูบานโบราณฉือชี่โขว เปนหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปตยกรรมจีนดั้งเดิมไว 
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง หมิง ชิง เลือกซื้อของที่ระลึก
หรือของฝาก นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิง่ สู เมืองอูหลง(ใชเวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5* 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ชม อุทยานเขานางฟ�า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาตริะดับ 4 A 

ของประเทศจีน อยูทางตอนเหนือของแมนํ้าอวูเจียงในระดับความสูง 1900 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ�ามีชื่อเสียงใน
เรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตางกันไปในแตละฤดู จนไดรับการขนาน
นามวาเปนดินแดนแหง 4 สิ่งมหัศจรรย คือ มีป�าไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด 
มีทุงหญาเลี้ยงสัตว และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ�าเปนทุงหญาเล้ียง
สัตวอันดับ 1 ทางภาคใตของประเทศจีน  



 

 

 
นําทานพิสูจนความกลากับ ระเบียงแกวอูหลง (รวมผาหุมรองเทา) เปนสะพานที่มี
พื้นที่หนากวางที่กวางที่สุดในโลก จุดชมวิวแหงนี้เปนหนาผาสูง จากระดับนํ้าทะเล 
1200 เมตร  สวนที่ยื่นออกจากหนาผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูง
แนวตั้ งจากดานลางของหนาผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย
ผูเชี่ยวชาญจากในและตางประเทศกวา 20 ทาน   ถือไดวาเปนจุดชมวิวสะพาน
แกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวางที่สุดในโลกและอิสระชอปปم�งบริเวณโดยรอบตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค (มรดกโลก) แหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติในป ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ�า-สะพานสวรรคเคยเปนสถานีมาเร็วใน
สมัยถัง และแหงนี้เกิดจากการยบุตัวของเปลือกโลกกลายเปนหลุมธรรมชาติขนาด
ใหญ หลังจากนั้นนําทาน โดยสารลิฟทแกว ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ
ที่สดุในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคอืสะพานมงักรสวรรค ลักษณะ
เปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย 
สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟ�า 
และสะพานแหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่
แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา นอกจากนี้ยังสรางจําลองเพื่อ
ใชเปนฉากสําคัญของภาพยนตรจีน เรื่องศึกโคนบัลลังกวังทอง ของผูกํากับชื่อดัง 
จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนํา คือ โจว เหวิน ฟะ เจย โชว และกงลี่ อิสระ
ถายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชมโชว IMPRESSION WULONG ผลงานของผูกํากับจางอวี้โหมว ซึ่ง

เนรมิตหุบเขาของเมืองอูหลงใหเปนฉาก โดยบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตและประวัต
ศาสตรของผูคนเมืองฉงชิ่ง ผานการแสดงโชว มีผูแสดงกวา 500 คนและชมระบบ
แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ ตระการตา 

 
  
 หมายเหตุ : พีเรียดตั้งแตวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ไมรวมโชวเนื่องจากอาจจะปด

ชวงหนาหนาว  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไมไดคิดรวมใน
ราคาทัวร 

ที่พกั JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5* 
 

วันที่ 3  อูหลง - วานเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 หลังรบประทานอาหารเชา  นําทานเดินทางสู เมืองวานเซิ่น (ใชเวลาประมาณ 2 



 

 

ชั่วโมง) เมืองนี้ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของจีน นําทานชม สะพานแกวลอยฟ�า 
ตัวสะพานจะเปนรูปตัว A มีความยาวกวา 80 เมตร ยาวกวาแกรนดแคนยอน 
สกายวอรคของอเมริกาที่มัความยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวตางๆๆ
มากมาย 

 
 หมายเหตุ ทางสถานที่ทองเที่ยว จํากัดอายุผูที่เลนกิจกรรมตางๆ  

- ผูที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป ตองมีผูติดตามในการเดินสะพานแกว 
- ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป สามารถเดินสะพานกระจกได แตไมสามารถเลน
กิจกรรมหวาดเสียวอื่นๆได  
- ผูที่มีอายุมากกวา 48 ป  และผูที่มีนํ้าหนัก 85 ขึ้นไป ไมสามารถนั่งชิงชา
ลอยฟ�าได ฯลฯ 
เวลาเที่ยวชมไดมากนอย ขึ้นอยุกับจํานวนนักทองเที่ยว ณ วันนั้นๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  และนําทานเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง(ใชเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ตาจู - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป�าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉง
ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ�างเปย - ขึ้นกระเชาชมวิวแมนํ้าแยงซีเกียง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองตาจู(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยูติด

กับมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเปนเมืองใหญ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะ
เทียบเทามณฑล (อีก 3 นครคือ ปกกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ ) เปนเมืองทาริม
แมนํ้าแยงซีเกียงมาแตโบราณ ตัวเมืองตั้งอยูระหวางแมนํ้าแยงซี และแมนํ้าเจียหลิ
งเจียง ถูกขนานนามวา เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปจจุบันเปนเมือง



 

 

อุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองตาจู ซึ่งอยูหางจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 
กิโลเมตร มีสมญานามวา “บานเกิดแหงหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปปم�นหิน
แกะสลักกวา 50,000 ชิ้น จารึกคําสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู
บนหนาผากวา 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป�าติ่งซาน เป�ยซาน หนันซาน สือเห
มินซาน และสือจวนซาน  
นําทานเขาชมและอิสระช็อปปم�ง เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ผาหินแกะสลักตาจู (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดรับการจัดเขา

เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกในป ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของตาจู
เปนศิลปะสมัยราชวงศถังและซง ลวนแลวแตนําเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนา
นิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเตา และปรัชญาคําสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนับ
ถือ และเปนอีกกลุมงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แหง
ของจีน คือ ถํ้าผาโมเกาคู ที่เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถํ้าพระพุทธหลงเหมินที่ลั่ว
หยาง และถํ้าผาหยุนกัง ที่ตาถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แหงนั้นเปนศิลปะถํ้าสมัย
เริ่มตนของจีน สวนตาจูเปนงานศิลปะถํ้ายุคหลัง (คริสตศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความ
ออนชอยงดงาม นําทานชมความงดงาม งานศิลป�หินแกะสลักที่เขาเป�าติ่งซาน มี
ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป 
13 กลุม ซึ่งมีรูปสลักอยูกวา 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหนาผากวา 500 เมตร 
ซึ่งทั้งหมดเปนรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง เชน พระพุทธเจาปาง
ปรินิพพาน รูปสลักเจาแมกวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริย
เมตไตรย อิสระเที่ยวชมและถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   

 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง(ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทาน
เดินทางไปยัง ถนนคนเดินเจ่ียฟ�างเปย ตั้งอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก ซึ่งสราง



 

 

ขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ�น แตปจจุบันกลายเปนศูนยกลาง
ทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคากวา 3,000 ราน ซึ่งมีทั้ง
อาหาร ชอปปم�งมอลลขนาดใหญ อิสระเดินชมและชอปปم�ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานขึ้น กระเชาขามแมนํ้าแยงซีเกียง เปนการขามแมนํ้าแยงซีเกียงไปยังอีก

ดานหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ทานสามารถชมวิวเมืองและแมนํ้าที่สวยงาม โดยเฉพาะ
ตอนคํ่าคืน จะไดเห็นสะพานที่ตกแตงดวยแสงไฟ ชวนใหรูสึกวา นครฉงชิ่งเหมือน
สาวงาม ที่มีทั้งความสวย ยังออนหวานนุมนวล และมีชีวิตชีวา 

 
 หมายเหตุ ：หาก ณ วันเดินทางกระเชาขามแมนํ้าแยงซีเกียงแจงปดปรับปรุง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนเที่ยว นั่งรถไฟทะลุตึกแทน โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนาและไมมีคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

 นําทาน สัมผัสประสบการณใหม...นั่งรถไฟฟ�าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ�าสาย
นี้ไดถูกสรางขึน้ใหวิง่ลอดภายใตอาคารสูงกวา 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู กินพิ้น
ที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก็เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในตึกนี้ที่สามารถใช
บริการไดสะดวก 



 

 

 

ที่พกั MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 
 

วันที่ 5 
ชอปปم�งยานเฉาเทียนเหมิน - หงหยาตง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป�ย) - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทาน อิสระชอปปم� งที่ยาน Chaotianmen ใหทานอิสระชอปปم�ง เสื้อผา 

รองเทา ของฝาก นําทานสู หงหยาตง อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา ขนานไป
กับแมนํ้าเจียหลิง โครงการประกอบดวยโรงแรม รานคาจําหนายสินคา รานอาหาร
พื้นเมือง รานนํ้าชา โรงละคร ซึ่งลวนแลวแตกอสรางตกแตงในรูปแบบโบราณให
อารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินฉงชิ่งเจียงเป�ย 



 

 

16.10 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเที่ยวบินที่  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวัสดิภาพ  

 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

 

ราคานีไ้มรวมคาวซีา ทานละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

อตัราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางตางชาติกรณุาเชค็ราคาอีกครั้ง ** 

 

หนีหาว ฉงช่ิง สะพานกระจกวานเซิ่น หลุมฟ�าสะพานสวรรค ตาจู   5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 22-26 ก.พ. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 15,900.- 

วันที่ 29 ก.พ – 04 มี.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 15,900.- 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที่ 25-29 มี.ค. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที่ 04-08 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 17,400.- 

วันที่ 10-14 เม.ย. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 19,400.- 

วันที่ 12-16 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 18,400.- 
วันที่ 22-26 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 17,400.- 

วันที่ 09-13 พ.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 16,400.- 
วันที่ 19-23 พ.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 16,400.- 

วันที่ 02-06 ม.ิย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 

วันที่ 17-21มิ.ย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 
วันที่ 27 มิ.ย. -01 ก.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 15,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลบั) ทานละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ รวมวีซา(4 วันทําการ) 



 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่

ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้ง
ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น 

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

ใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสาย

การบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight 
และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจาก
คาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 



 

 

4.  คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิหตวุงเงินทานละ 200,000 
บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.      กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/

ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่ม

เอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรไทยแลวแตดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของทาน 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ 
อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนทีเ่รียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก 
ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่
ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทน
ให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับ
เทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษทัฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้  

 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยาง

นอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทานั้น**  
 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-

Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตร

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

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตให
เดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยู
ที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และ
ของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 



 

 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทตูจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง
และยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎ
กติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของ
ทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยู
ประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา

เขาประเทศจีนดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนงัสอืเดินทางคนตางชาติในกรณทีีท่างบรษิัทสามารถ
ขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้น
หลังขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 



 

 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

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

แปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสอืเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการ ีไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด 
นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวสิเซอแลนดเอสโทเนียไม
สามารถขอวซีาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการ
ปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง 
  

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมลูดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

 **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 เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 



 

 

 
 

1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ   
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสาร
เพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทํา
ตามระเบียบอยางเครงครัด) 


