
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ไม่ลงร้านช้อปฯ | หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค์ | ผาหินแกะสลกัต้าจู๋  
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ผจญภยัแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง 
วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 22,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอร่ี) - โชว์จางอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3. อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัส้ดุ (รวมรถแบตเตอร่ี) -  ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง 
วนัท่ี 4.    ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัที่ 5.    ช้อปปิง้ย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-

18.30) 
 
 
 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) 
(WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์  
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับมณฑลซื่อชวน 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง จึงท าให้ฉงชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกเดินทาง
จากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพาน
สวรรค์ (รวมรถแบตเตอร่ี) - โชว์จางอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น า้อวู่เจียงในระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน า้ทะเล มียอดเขาสูงสดุที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ชื่อเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤด ูจนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิง
มหศัจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้า
เป็นทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์อนัดบั 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน  

 
น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพืน้ที่หน้ากว้างที่กว้างที่สดุในโลก 
จุดชมวิวแห่งนีเ้ป็นหน้าผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร 
ความสงูแนวตัง้จากด้านล่างของหน้าผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้ เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลกและอิสระช้อปปิง้บริเวณ



โดยรอบตามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสดุที่ได้รับ
การรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้า
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้กิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนัน้น าท่าน 
โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หบุเหวเบือ้งล่างที่ระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกบัเส้นทางเดินเท้า
เที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับ
สะพานเชื่อมสวรรค์กบัโลกมนษุย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และ
สะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่ สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ท าให้ดู
ค่อนข้างมืดด า นอกจากนีย้งัสร้างจ าลองเพื่อใช้เป็นฉากส าคญัของภาพยนตร์จีน เร่ืองศกึโค่นบลัลงัก์วงัทอง ของผู้ก ากบั
ชื่อดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงล่ี อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้ก ากบัจางอวีโ้หมว ซึง่เนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก 

โดยบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชม
ระบบแสง สี เสียง อนัยิ่งใหญ่ ตระการตา 

 



 หมายเหตุ : พีเรียดตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 ไม่รวมโชว์เน่ืองจากอาจจะปิดช่วงหน้าหนาว  ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิไม่
คืนเงินใดๆทัง้สิน้ เดนื่องจากไม่ได้คิดรวมในราคาทวัร์ 

ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
 อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัสุ้ด (รวมรถแบตเตอร่ี) -  
ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัรบประทานอาหารเช้า  น าท่านเดินทางสู่ เมืองว่านเซิ่น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองนีต้ัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใต้ของจีน น าท่านชม สะพานแก้วลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรูปตวั A มีความยาวกว่า 80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์
แคนยอน สกายวอร์คของอเมริกาที่มคัวามยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวต่างๆๆมากมาย 

 
 หมายเหต ุทางสถานท่ีท่องเที่ยว จ ากดัอายผุู้ที่เล่นกิจกรรมต่างๆ  

- ผู้ที่มีอาย ุ70 ปีขึน้ไป ต้องมีผู้ติดตามในการเดินสะพานแก้ว 
- ผู้ที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สามารถเดินสะพานกระจกได้ แต่ไม่สามารถเล่นกิจกรรมหวาดเสียวอื่นๆได้  
- ผู้ที่มีอายมุากกว่า 48 ปี  และผู้ที่มีน า้หนกั 85 ขึน้ไป ไม่สามารถนัง่ชิงช้าลอยฟ้าได้ ฯลฯ 
เวลาเที่ยวชมได้มากน้อย ขึน้อยุ๋กบัจ านวนนกัท่องเที่ยว ณ วนันัน้ๆ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  และน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่าน ล่องเรือชมความงามแม่น า้แยงซี

เกียง และแม่น า้เจียหลิง เพลิดเพลินกบัวิววแสงสียามค ่าคืน 

 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉง
ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้เดินทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ในนครฉงชิ่ง ซึง่อยู่ติดกบัมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมือง

ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริม
แม่น า้แยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้แยงซี และแม่น า้เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา 
เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนกั เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 
กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลกั” ทั่วทัง้เมืองมีศิลปะรูปปัน้หินแกะสลักกว่า 50 ,000 ชิน้ จารึกค า
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนัน
ซาน สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน  
น าท่านเข้าชมและอิสระช็อปปิง้ เมืองโบราณชางโจว   

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ได้รับการจดัเข้าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนส

โก้ในปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่น าเสนอเร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรัชญาค าสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนบัถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหิน
แกะสลกัทางพระพทุธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ า้ผาโม่เกาค ูที่เมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพทุธ
หลงเหมินที่ลัว่หยาง และถ า้ผาหยนุกัง ท่ีต้าถง มณฑลซานซี ซึง่ 3 แห่งนัน้เป็นศิลปะถ า้สมยัเร่ิมต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็น
งานศิลปะถ า้ยคุหลงั (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ท่ีมีความอ่อนช้อยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัที่
เขาเป่าติ่งซาน มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึง่มีรูปสลกั
อยู่กว่า 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหน้าผากวา่ 500 เมตร ซึง่ทัง้หมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศ์ซ่ง 
เช่น พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน รูปสลกัเจ้าแม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระ
เที่ยวชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั เมอืงฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่าง
เปย ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็น



ศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3 ,000 ร้าน ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาด
ใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านขึน้ กระเช้าข้ามแม่น า้แยงซีเกียง เป็นการข้ามแม่น า้แยงซีเกียงไปยงัอีกด้านหน่ึงของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถ

ชมวิวเมืองและแม่น า้ที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคืน จะได้เห็นสะพานที่ตกแต่งด้วยแสงไฟ ชวนให้รู้สึกว่า นครฉงชิ่ง
เหมือนสาวงาม ที่มีทัง้ความสวย ยงัอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวิตชีวา 

 
ที่พกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 
ช้อปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียง
เป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่าน อิสระช้อปป้ิงที่ย่าน Chaotianmen ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ เสือ้ผ้า รองเท้า ของฝาก 

น าท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น า้เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม 
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านน า้ชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้
อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุส าหรับนกัท่องเที่ยวที่มา 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 



16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเที่ยวบินที่  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวสัดิภาพ  

 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,999.- 
วนัท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 17,499.- 
วนัท่ี 13-17 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 22-26 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี25-29 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 28 ธ.ค.62 -01 ม.ค.63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 
วนัท่ี 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีา(4 วันท าการ) 



อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เนื่องจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.      กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนัก

ตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกั

รีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

หวัหนา้ทวัร์ไทยแล้วแต่ดลุพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 



หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  



1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  



 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับ

ร้านที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 



 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มนัโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้
ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดอืน.......................ปี................................................................... 
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


