
 

 

รหสัทวัร  ITV2000328 
ทัวรจีน ฉงชิง่ อูหลง หงหยาตง หลุมบอฟ�า 3 วัน 2 คืน (WE) 
อุทยานแหงชาติหลมุฟ�า 3 สะพานสวรรค มรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 5A  
เปดประสบการณใหมน่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก 

  สถานทีถ่ายทําภาพยนตร Curse of Golden Flower, Transformer 4 
  อิสระชอปปم�งหงหยาตง แหลงชอปปم�งขนาดใหญของเมืองฉงชิง 

> เมนูพิเศษ: สุกีฉ้งชิง >พักโรงแรมระดบั 4 ดาว: อูหลง 2 คืน  
โดยสายการบิน Thai Smile Airways  *คาทัวรไมรวมคาวีซา* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WE103: ทัวรฉงชิง่ อูหลง หงหยาตง หลุมบอฟ�า 3 วัน 2 คืน 
 
 
 
วันเดินทาง 

 
 
ราคาผูใหญ 

 
ราคาเดก็ 
อายุ 2-18 ป 

 
Infant  
อายุ 0-2 ป 

 
พักเดี่ยวเพิม่ 

 
ที่น่ัง 

7-9 ก.พ.63 11,888 14,888  
5,000  
ไมรวมคาวีซา 
 

3,000 20 

6-8 มี.ค.63 11,888 14,888 3,000 20 

28-30 มี.ค.63 11,888 14,888 3,000 20 

3-5 เม.ย.63 13,888 16,888 3,000 20 



 

 

4-6 เม.ย.63 13,888 16,888 3,000 20 

25-27 เม.ย.63 12,888 15,888 3,000 20 

1-3 พ.ค.63 13,888 16,888 3,000 20 

8-10 พ.ค.63 13,888 16,888 3,000 20 

13-15 มิ.ย.63 11,888 14,888  3,000 20 

20-22 มิ.ย.63 11,888 14,888 3,000 20 

 
วันแรก: สนามบนิสุวรรณภูมิ-ฉงช่ิง-น่ังรถไฟฟ�าทะลุตึก-เมืองอูหลง             
  อาหารเย็น 
11.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชัน้ 4 

ประตูทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน Thai Smile Airways (WE) รับเอกสาร
ตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทกุใบจะตองฝากใหกับทาง
เจาหนาที่สายการบินดวยตวัทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

11.05 น. บินลัดฟ�าสู ฉงชิง่ ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ 
WE684 

15.15 น. ถึง สนามบินฉงชิงจงเป�ย เมืองฉงช่ิง 
หรือ เมืองจุงกิง ต้ังอยูบนจดุบรรจบ
ของแมน้ําเจียหลงิกบัแมน้ําแยงซี ใน
ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน มพีื้นทีติ่ด
กับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว ซือ่ชวน
และฉานซี เปนเมืองทีม่ีประวติัศาสตร
ยาวนานมาตัง้แตในยคุสมัยสามกก อีกทัง้ยงัเคยเปนเมอืงหลวงของพรรคกกมินต๋ังใน
ยุคของเจียงไคเช็ค กอนที่จะพายใหกับเหมาเจอตุงแลวหนีไปอยูที่ไตหวนั ปจจุบันฉงช่ิง
เปนเมืองหน่ึงในสี่เขตปกครองพิเศษ และเปนเมืองทีม่คีวามสําคัญทางดาน
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีแมน้ําแยงซีเปนเสนทางหลกัในการนําเขาและสงออกสินคา 
ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง นําทานเปดประสบการณใหมน่ังรถไฟฟ�าทะลุตกึ 
รถไฟฟ�าทีม่คีวามแปลกไมเหมอืนใคร เน่ืองจากถกูสรางขึ้นมาใหลอดผานอาคารตางๆ 



 

 

ไดโดยไมตองทบุตึกทิง้ รถไฟทะลตุึกสายน้ีเรยีกวา Mountain City เปนรถไฟชนิด
พิเศษทีถ่กูสรางขึ้นบนตึกสูงถงึ 19 ช้ัน โดยนักวางแผนไดทาํการสรางสถานี Liziba 
Station ในอาคารทีม่ีประชาชนพกัอาศัยอยูอยางหนาแนน ต้ังแตตึกช้ันที ่6 ไปจนถึง
ช้ันที่ 8 โดยใหประชาชนที่อยูในพืน้ที่บริเวณน้ันสามารถใชบริการรถไฟจากสถานี
ดังกลาวไดอยางสะดวกสบาย แมวาประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกลาว จะอาศัยอยูใน
บริเวณที่ใกลเคียงกับสถานีรถไฟที่เต็มไปดวยความวุนวาย แตเมื่อไหรก็ตามที่รถไฟได
เขาสูชานชาลา ทางเจาหนาที่จะปดเสยีงลงดวยอุปกรณชนิดพิเศษ ซึ่งจะทําใหเสียง
ของรถไฟดังไมตางจากการเปดเคร่ืองลางจานเลย  จากน้ันนําทานขึ้นรถบัสเดินทางสู 
เมืองอูหลง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
เมืองฉงช่ิง เปนเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง มแีมน้ําอูเจียงตัดผานเปนแมน้ําสายหลัก
ในเมืองอูหลง 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่ เมืองอูหลง: ERZHIAN HOTEL XIANNV MOUNTIAN (4*) หรือระดับ

ใกลเคียงกัน   
วันทีส่อง: อุทยานหลุมฟ�าสะพานสวรรค(รวมรถอุทยาน+ลิฟท+ระเบียงแกว)  
  OPTION: อุทยานเขานางฟ�า (รวมรถไฟฟ�า) +โชวIMPRESSIONWULONG  
  อาหารเชา, เที่ยง, เย็น                                                                           
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
   นําทานเดินทางสูรานบวัหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพ

ผอนคลายความ  เมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํา้ใครพรอมชมครีมเป�า
ซูถังหรือที่รูจักกันดีในช่ือ“ครีมบัว  หิมะ”สรรพคุ ณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกดัตอยเปนยาสามญัประจําบาน    

   เดินทางสู อทุยานแหงชาตหิลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (เทียนเชิงซานเฉียว) **รวมรถ
อุทยาน+ลิฟท+  ระเบียงแกว** มรดกโลกทางธรรมชาติระดบั 5A ทีม่คีวาม
สวยงามมากที่สดุแหงหน่ึง เกิดจากการยุบตัว  ของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุม
ขนาดใหญที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพรง  ทะลุเหมือนกับ
สะพานทอดขามระหวางภูเขา   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ชม 3 สะพานสวรรค สะพานที่หนึ่งTianlong Bridge เปนสะพานทีอ่ยูใกลกับ

โรงเต๊ียมโบราณ ความสงู 235 เมตร มีลักษณะเปนโพรงทะลุ ใกลๆ กับผนังถํ้ามกีาร
แกะสลักลวดลายมงักรสวยงาม สะพานทีส่อง Qinglong Bridge ลักษณะเปน
โพรงยาว มีลาํธารเล็กไหลผาน ความสูง 281 เมตร สะพานทีส่าม Heilong 
Bridge สะพานสดุทายอยูในสวนที่แคบที่สดุจึงทําใหมคีวามมดืทึบ ความสูง 223 
เมตรชม น้ําตกหุบผาสวรรค น้ําตกสายนอยใหญที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา ตาม
รอยเลื่อนของเปลีอกโลกที่แยกออกจากกัน ลงมาบรรจบที่เบ้ืองลางเปนบึงมรกตสีสวย 

 
 
 
 
 
 นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยังเปนทีต้ั่งของ บานโบราณกลางหุบเขา ดวยความ

สวยงามอลังการ และนาตืน่ตาตืน่ใจขนาดน้ีเอง เลยทําใหถกูใชเปนสถานที่ถายทาํ
ภาพยนตรฟอรมยกัษหลายเร่ือง ทีดั่งๆ ก็เชน Curse of Golden Flower และ 
Transformer 4  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 ชม ระเบียงแกว ขนาดใหญ กวาง 26 ตารางเมตร ย่ืนออกมาจากหนาผาของภูเขาลกู

หน่ึงในอุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรคเปนจดุชมววิแหงใหมในอุทยาน ดวยความสูง
ถึง 1,200 เมตร  เหนือระดับน้ําทะเล 

 
 
 
 
 
 
 

 
OPTION: อุทยานเขานางฟ�า (รวมรถไฟฟ�า) +โชวIMPRESSIONWULONG  
ราคาทานละ 500 หยวน *ติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร*  
อุทยานเขานางฟ�า (Xiannu Mountain) อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A 
ของประเทศจีน เปนอุทยานทมี่ชีอเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาตทีม่ีความ
สวยงามแตกตางกันไปในแตละฤดู จนไดรับสมญานามวาเปนดินแดนแหง 4 สิง่
มหศัจรรยคือ  ป�าไมหนาแนน  ยอดเขาประหลาด  ทุงหญาเล้ียงสัตว และลานเลน 
หิมะในฤดหนาว ฤดูใบไมผลิจะไดพบกับใบไมเปล่ียนสี 



 

 

โชวIMPRESSIONWULONG สุดยอดการแสดงของผูกํากับจางอวี้โหมว ซึง่เนรมติ
หุบเขาของเมอืงอูหลงใหเปนฉาก โดยบอกเลาเร่ืองราววถิีชีวติและประวัตศิาสตรของ
คนเมอืงฉงช่ิง ผานการแสดงโชว มผีูแสดงกวา 500 คน ตื่นตาต่ืนใจกับ ระบบแสง สี 
เสียง อันยิง่ใหญ ตระการตา 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่ เมืองอูหลง: WULONG KAIDI HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน   

วันทีส่าม: ฉงชิง-อสิระชอปปم�งหงหยาตง-สนามบินฉงชิงจงเป�ย-กรุงเทพฯ   
  อาหารเชา, เที่ยง,--- 
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑทีผ่ลิตมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผาหม ที่

นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ เดินทางกลับ ฉงช่ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 นําทาน อิสระชอปปم�งหงหยาตง เปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ แบงเปนโซนหลายช้ัน 

ในสวนของช้ัน 4 จะเปนตลาดของกิน เต็มไปดวยรานคามากมายตกแตงในสไตลจีน
โบราณ ที่โดดเดนเห็นจะเปนสินคาแปรรูปและเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาลาวัตดิุบที่ชาว
จีนเสฉวน นิยมใสลงไปในอาหาร 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฉงชิงจงเป�ย 

16.15 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE685 
 
18.35 น. ถึง ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

**************************************** 
 
สิ่งที่ลกูคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทวัรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทกุเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพนัธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเทีย่วทัว่ไป
ไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมกุ, ผาไหม, ผชิีว ซึง่
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทวัรดวย เพราะมีผลกับราคาทวัร  จงึเรียนใหกบันักทองเที่ยวทุกทาน



 

 

ทราบวา รานรัฐบาลทกุรานจาํเปนตองใหทกุทานแวะเขาไปชม แตจะซือ้หรือไมซือ้ขึ้นอยูกับความ
พอใจของลกูคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่ รานละ 
2,000 บาท ตอลกูคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกบัดุลยพนิิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่งเปน
ความเตม็ใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลกูคากับรานคา ดังน้ัน บริษทัฯ ไมสามารถ
รับผดิชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของรานคา ทาน
จําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
-  ลกูคาทานใดที่อยูตางจังหวดัและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทวัรทกุคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทกุ
หนา และทกุบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปนหลกั 
 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาทีส่นามบนิดอนเมือง กรณุาแจงบรษัิทฯกอนทําการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบรกิารจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบนิ การยกเลิกเทีย่วบิน มี
การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบนิ
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15 ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสทิธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัขึ้นของภาษน้ํีามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวนั เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการ
นับอายุ*** 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาตัว๋เคร่ืองบินไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – ฉงชิง (CKG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พกั (พกัหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทวัร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มคัคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระไดจาํนวน1ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของ
บริษัทฯประกนัภัยทีบ่ริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทัง้น้ียอมอยูใน
ขอจํากดัทีม่ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่ คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
2.คาทาํหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป    ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวซีาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษทัฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยืน่ 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษทัฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 
2 วันทาํการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
5.คาทวีีชองพิเศษ คามินิบาร คาซกัรีด ฯลฯ 



 

 

6.คาทาํหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเกบ็ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลกูคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เดก็ตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
7.คาทัวรชาวตางชาติเกบ็เพ่ิม 300หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทวัรปกต ิ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 5,500 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดนิทางอยางนอย 
15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจาํหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกูระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใดผูจดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันที่ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมือ่ทานตกลงจองทวัรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทวัรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณี
ใดทัง้สิ้น เมือ่ออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตผุลใดก็ตาม 
ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหต ุ:  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทกุแหงเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้กอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



 

 

4. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียน
ตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกบักรุปที่เขาพกั  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมคีาบริการเพิม่เตมิของแตละสนามบิน มฉิะน้ัน บริษทัฯไม
สามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ



 

 

เดินทางได จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมือ่ทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสอืเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวซีาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสือเดนิทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมตดิแสงไฟ/แฟลช หามขดีเขียดลง
บนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รูปถายสพ้ืีนหลงัสขีาวเทาน้ัน สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เคร่ืองประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 



 

 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมหีนาวาง สําหรับประทบัตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเราทาํวีซา
เทาน้ัน!!รับผดิชอบกรณีที่ทานลมื หรือ นําหนังสือเดินทางมาผดิเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทัง้สิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาทีต่รวจคนเขา-
ออกเมือง 
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 



 

 

หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชาํรุด และไมสามารถใช
งานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เอกสารสวนตัว 

 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สาํเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและมารดา) 
 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จาํเปนตองยื่นเอกสารเพิม่ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกบับิดา-
มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน



 

 

คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยู
ตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดย
มีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตองตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดง
ตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรบัย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพือ่ประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทวัรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทตูพิจารณา เพือ่อนุมติัคาํ
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมคัรได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถกูตองกับความเปนจริง ทานอาจถกูปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิง่ขึ้น 
 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลกูคาตองทําการย่ืนวซีาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่องใช และ อาจมีคาใชจายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจนีดวย
ตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีท่านไดชําระไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถกูปฏิเสธวีซา และมคีวามประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมคัรตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทกุคร้ัง 
 
 
 
แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China)                  มตีอ่หนา้หลงั 



 

 

EXAMPLE 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (MR , MRS , MISS , MASTER)   ............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส ................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง    หมาย           อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา   .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ........................................... ตําแหนง................................  
     ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ................................................................................................. 
     ที่อยู เลขท่ี ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
     อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที ่................................. ถึงวนัที ่.....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย   เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ..................................................................  
 
  
หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมคัรผูสมคัรวีซาจีน ดําเนินการเพิม่เติม ดังน้ี  
 1.ปร้ินเอกสารใบสมคัรวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 



 

 

      ** ไฟลเอกสารสาํหรับปร้ิน อยูหนาถดัไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษทัฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรณุาจัดสงเอกสารฉบบัจริงใหบรษัิทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตวัและสแกนลายน้ิวมือ 



 

 

1.หนังสือเดนิทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายโุดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรับวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวซีาจีน จัดสงใหกับทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รปูสหีนาตรง ฉากหลงัสีขาวเทาน้ัน ขนาด 2x2น้ิว หรอื 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเคร่ืองประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขดีเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได ** 
 


