
 

 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัที่ 28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63/29 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง-อู่หลง 

07.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ E สำย
กำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

10.25 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 684:10.25-14.50  หรือ 11.05-15.15 

   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
14.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเมืองฉงช่ิง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง มีแม่น ้าอู่เจียงตดัผา่นเป็นแม่น ้าสายหลกัในเมืองอู่หลง   

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่ HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีสอง อุทยำนเขำนำงฟ้ำ(รวมรถแบตเตอร่ี)-ลำนสกี-อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์(รวมลฟิท์แก้ว+รถ อุทยำน)-
ระเบียงกระจก 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถแบตเตอร่ี) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4A ของ

ประเทศจีน ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดินแดน 4 ส่ิงมหัศจรรย ์คือมีป่าไมห้นาแน่น, ยอดเขาประหลาด, 



 

ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว์และลานหิมะ จากนั้นพาท่านสัมผสัความสนุกสนานและความหนาวเย็นท่ี ลำนสกี 
อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบักิจกรรมท่ีมีอยู่มากมาย ณ ลานสกี อย่างสนุกสนาน ลานสกีน้ี
เหมาะกับทั้ งเด็กและผูใ้หญ่ ปล่อยความสนุกได้เต็มท่ี อิสระให้ท่านได้เล่นกิจกรรมหรือเก็บภาพ
ประทบัใจตามอธัยาศยั (รำคำทัวร์ไม่รวม ค่ำเช่ำอุปกรณ์ และกจิกรรมต่ำงๆ)  
หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย อำกำศไม่หนำวจัด ส่งผลให้หิมะละลำย ทำงบริษัทฯ จะไม่มี
กำรคืนเงิน หรือเปลีย่นโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนหลุมฟ้ำสะพำนสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยำน) ภูผาท่ีน่าอศัจรรย ์ชม 3 
สะพานสวรรค ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดท่ีไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวด้านล่างยงัเป็นท่ีตั้งของ บ้ำนโบรำณกลำง          
หุบเขำ เป็นฉากใหญ่ท่ีใชถ้่ายท าภาพยนตร์เร่ือง ศึกโค่นบลัลงัก์วงัทอง ล่าสุดเป็นฉากหลงัของภาพยนตร์
ฮอลีวูด้เร่ือง TRANSFORMERS 4   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่ กวา้ง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหน่ึงใน

อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน ด้วยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 พกัที่  HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีสำม อู่หลง-ถ ำ้ฝูหยง (รวมกระเช้ำ)-ฉงช่ิง-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจี่ยฟ่ำงเป่ย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านนัง่กระเช้ำสู่ ถ ำ้ฝูหยง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าฝหูยง มีโถงถ ้าใหญ่ท่ีมีพื้นท่ี 37,000 ตารางเมตร เตม็ไปดว้ย
หินงอกหินยอ้ยกว่า 30 ชนิด ถ ้าน้ีถูกคน้พบเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการส ารวจร่วมกนัของ
ประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูใ่นระดบัท่ีเป็นถ ้ามหศัจรรยข์องโลก 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบั เมืองฉงช่ิง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจี่ยฟ่ำงเป่ย ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจ
กลางเมือง เตม็ไปดว้ยร้านคา้ กวา่ 3,000 ร้านอาหาร    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที่ NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีส่ี  ฉงช่ิง-ต้ำจู๋-เมืองโบรำณชำงโจว-พระพุทธรูปแกะสลกัหินต้ำจู๋-ฉงช่ิง-หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองต้ำจู๋ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) แหล่งมรดกโลกท่ีเด่นในความงดงามของ
งานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจ๊ือ เต๋า และชีวิตผูค้นบนผาแคบๆ ท่ีเร่ิมแกะสลักเร่ือยมาตั้ งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 9 จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 13 จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโบรำณชำงโจว เป็นเมืองโบราณท่ี
สร้างขึ้นริมแม่น ้ า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตา้จู๋ ในเมืองโบราณมีหอก าแพงสูงกว่า 13 เมตร  มีท่ีว่าการเมือง มี
โรงละคร ๆลๆ 



 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเท่ียวชมมรดกโลกท่ีอลงัการ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้ำจู๋ ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นตวัแทนของศิลปะถ ้า

ในยุคหลงั หินสลกัส าคญัท่ีอ าเภอตา้จู๋อยูใ่นอาณาบริเวณของ ‘เทือกเขาทั้ง 5’ ไดแ้ก่ เขาเป่ยซัน เป๋าต่ิงซนั 
หนนัซัน สือจว้นซันและเขาสือเหมินซัน ซ่ึงประกอบดว้ยหินสลกัท่ีกระจายอยู่ตามเขาต่างๆน้ีกว่า 75 จุด 
รวมรูปหินสลกัทั้งหมดมากกว่า 100,000 ช้ิน ให้ท่านชมพระแกะสลกัท่ีงดงามติดอนัดบั 1 ใน 4 ของถ ้า
แกะสลกัหินริมภูเขาท่ีให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ (รวมรถแบตเตอร่ี)  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั 
เมืองฉงช่ิง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้ำนโบรำณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่ 
อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้อิสระให้ท่านสัมผสักล่ินอาย
ยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    พกัที่ NEW XIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันท่ีห้ำ       อสิระช้อปป้ิงหงหยำต้ง-น่ังรถไฟฟ้ำทะลุตึก-ฉงช่ิง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่าน อิสระช้อปป้ิงหงหยำต้ง เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 
จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้
แปรรูปและเคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตัุดิบท่ีชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร จากนั้นน าท่าน
สัมผสัประสบการณ์ใหม่…น่ังรถไฟฟ้ำทะลุตึก รถไฟฟ้าท่ีมีความแปลกไม่เหมือนใคร เน่ืองจากถูกสร้าง
ขึ้ นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายน้ีเรียกว่า  Mountain 

City ตั้งอยูใ่นเมืองฉงช่ิง เป็นรถไฟชนิดพิเศษท่ีถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้นเลยทีเดียวโดยนกัวางแผน
ไดท้ าการสร้างสถานี Liziba Station ในอาคารท่ีมีประชาชนพกัอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น ตั้งแต่ตึกชั้นท่ี 6 
ไปจนถึงชั้นท่ี 8 โดยให้ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริเวณนั้นสามารถใช้บริการรถไฟจากสถานีดงักล่าวได้
อย่างสะดวกสบาย แมว้่าประชาชนในพื้นท่ีบริเวณดังกล่าว จะอาศยัอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกับสถานี
รถไฟท่ีเต็มไปดว้ยความวุ่นวาย แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีรถไฟไดเ้ขา้สู่ชานชาลา ทางเจา้หน้าท่ีจะปิดเสียงลง
ดว้ยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซ่ึงจะท าใหเ้สียงของรถไฟดงัไม่ต่างจากการเปิดเคร่ืองลา้งจานเลย 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สุกีเ้สฉวน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินฉงช่ิง 

15.50 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 685: 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35  

  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
18.10 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

********หมำยเหตุ โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม********   

 (*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 
 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันท่ี 04 ก.ย.62 เป็นเงิน 1,300 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,650 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่า

ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั
ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 
เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 28 ธันวำคม-1 มกรำคม 2563 
(วันขึน้ปีใหม่) 

29,999 บำท 29,999 บำท 4,500 บำท 18,999 บำท 

วันที่ 29 ธันวำคม-2 มกรำคม 2563 
(วันขึน้ปีใหม่) 

29,999 บำท 29,999 บำท 4,500 บำท 18,999 บำท 



 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำ
หนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรท่ีให้

กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 20 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่าง
เพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 20 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
หอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธ
กำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแวน่สีด า, 
หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือ
เดินทาง  



 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอ
แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง นอ้ย 
10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 



 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกค้างอยู่
ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

    ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
.................................................................................................................................................................................................
...............รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................................................................
............................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 



 

รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  

ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนท่ีสมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        
 


