
CKG-FD003           Page 1 of 9 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่22-25 ก.ย. 60 รำคำ 18,900.- 
 วนัที ่11-14,13-16, 27-30 ต.ค. 60 รำคำ 18,900.- 
 วนัที ่20-23 ต.ค. 60  (ปิยะ) รำคำ 20,900.- 
 วนัที ่03-06 ,24-27 พ.ย. 60 รำคำ 18,900.- 
 วนัที ่17-20 พ.ย. 60 รำคำ 19,900.- 
 วนัที ่03-06 ,07-10, 08-11, 15-18 ธ.ค. 60 รำคำ 20,900.- 
 วนัที ่28-31 ธ.ค. 60 รำคำ 21,900.- 
 วนัที ่29 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 รำคำ 22,900.- 
 วนัที ่31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 รำคำ 22,900.- 

 
 
 

ฉงชิง่ อูห่ลง 
หลมุฟ้ำสำมสะพำนสวรรค ์4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี  
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 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 ดอนเมอืง-ฉงชิง่-วัดหลวัฮัน่-เมอืงโบราณฉือชโีขว่ ✈ O O WELL HOTEL 

2 
อูห่ลง-ภเูขานางฟ้า(รถไฟเหล็ก)-หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวม

รถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้อูห่ลง 
O O O 

YUZHUGARDEN  

HOTEL 

3 อูห่ลง-ฉงชิง่-ยา่น Choatianmen-กระเชา้ขา้มแมน่ ้าแยงซเีกยีง O O O WELL HOTEL 

4 ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงชิง่-ดอนเมอืง O อสิระ ✈  

 

 

วนัแรก        ดอนเมอืง-ฉงชิง่-วดัหลวัฮ ัน่-เมอืงโบรำณฉอืชโีขว่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง ประตขูาอาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตู

ทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

 

06.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่FD556  

ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

10.20 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงฉงชิง่ ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน 

ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่ น

รกุรานประเทศจนี แตเ่ดมินัน้ฉงชิง่เป็นเมอืงเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มา

เมือ่วันที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่

เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง 

จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของ

การคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิ  

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 

น าทา่นสู ่วดัหลวัฮ ัน่ วดัพทุธเกา่แกอ่ายกุวา่ 1,000 ปี ตัง้อยูท่่ามกลางวงลอ้ม

ของอาคารสูงสมัยใหม่ ภายในมีรูปป้ันพระอรหันต์ 500 องค์ พระพุทธรูป

ทองค าองคใ์หญ่ จติกรรมฝาผนังสไตลอ์นิเดยี ยังมโีบราณวัตถุอกีหลายชิน้ที่

รอดพน้มาจากการปฏวิัตวิัฒนธรรม  น าท่านชม หมู่บำ้นโบรำณฉอืชีโ่ข่ว 

เป็นหมูบ่า้นทีม่ชีนเผา่กลุม่นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู ่อาคารบา้นเรอืน

ภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านสัมผัส

กลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ WELL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว   

วนัทีส่อง       อูห่ลง-ภเูขำนำงฟ้ำ(รถไฟเหล็ก)-หลมุฟ้ำสำมสะพำนสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-

ระเบยีงแกว้อูห่ลง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงฉงชิง่ สู ่เมอืงอูห่ลง  ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

3 ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านชม อุทยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตริะดับ 4 A ของประเทศจนี อยู่ทางตอนเหนือของแมน่ ้าอวูเ่จยีงใน
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ระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน ้าทะเล มยีอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร 

อทุยานเขานางฟ้ามชีือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกัน

ไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื 

มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลีย้งสัตว ์และมลีานหมิะในฤดู

หนาว ปกตภิูเขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญา้เลีย้งสัตวอ์ันดับ 1 ทางภาคใตข้อง

ประเทศจีน น าท่านชม อุทยำนแห่งชำตหิลุมฟ้ำ-สะพำนสวรรค ์(มรดก

โลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสุดที่ไดรั้บการรับรองจาก

ยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-

สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแหง่นี้เกดิจากการยบุตัวของ

เปลอืกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาตขินาดใหญ่ หลังจากนัน้น าท่าน โดยสำร

ลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งล่างทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลง

ไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง

กลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรง

ขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์

สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปใน

ทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผา

อยู่ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่นเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมดืด า นอกจากนี้

ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็นฉากส าคัญของภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโคน่บัลลังกว์ัง

ทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวนิ 

ฟะ เจย์ โชว ์และกงลี่ อสิระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย

หลังจากนั้น น าท่านพสิูจน์ความกลา้ กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้

รองเทา้) เป็นสะพานทีม่พีืน้ทีห่นา้กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จุดชมววิแหง่นี้เป็น

หนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  

ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นลา่งของหนา้ผาสงู 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและตา่งประเทศกวา่ 20 ท่าน   

ถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิสะพานแกว้ทีต่ดิอันดับแผน่กระจกกวา้งทีส่ดุในโลก  

(หากกรุ๊ปที่เด ินทางในช่วงเวลาที่มีการปิดปรับปรุง เพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยใหม้ากยิง่ข ึน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้ชม  และไม่คนืเงนิ

ใดๆทัง้ส ิน้) 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  YUZHUGARDEN  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว  

วนัทีส่ำม       อูห่ลง-ฉงชิง่-ยำ่น Choatianmen-กระเชำ้ขำ้มแมน่ ำ้แยงซเีกยีง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉงชิง่ ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

 3 ช.ม. 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ย่ำน Chaotianmen ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ของฝาก น าท่านขึน้ กระเชำ้ขำ้มแม่น ำ้แยงซเีกยีง เป็นการขา้ม

แมน่ ้าแยงซเีกยีงไปยังอกีดา้นหนึง่ของเมอืงฉงชิง่ ท่านสามารถชมววิเมอืงและ

แม่น ้าทีส่วยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคนื จะไดเ้ห็นสะพานทีต่กแต่งดว้ยแสงไฟ 

ชวนใหรู้ส้กึวา่ นครฉงชิง่เหมอืนสาวงาม ทีม่ทัีง้ความสวย ยังออ่นหวานนุ่มนวล 

และมชีวีติชวีา 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่  WELL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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วนัทีส่ ี ่       ถนนคนเดนเิจีย่ฟ่ำงเป่ย-หงหยำตง้-ฉงชิง่-ดอนเมอืง 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่ำงเปย ตัง้อยูบ่รเิวณอนุสาวรยีป์ลด
แอก ซึง่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่ น แต่ปัจจุบัน
กลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 
3,000 รา้น ซึง่มทัีง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง  

 

กลำงวนั อสิระอำหำรกลำงวนั  เพือ่ควำมสะดวกในกำรชอ้ปป้ิง    

 น าทา่นสู ่หงหยำตง้ อาคารขนาดใหญส่รา้งอยูบ่นภเูขา ขนานไปกับแมน่ ้าเจยี
หลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
รา้นน ้ าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้
อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่า ... ถงึเวลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

18.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ FD553  
ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

20.50 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

************************************************ 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ

ใชว้ซีำ่กรุป๊  VISA GROUP  เอกสำรตอ้งไดก้อ่นลว่งหนำ้ 15 วนั ไมเ่สยีคำ่วซีำ่ หำกไดเ้อกสำรหลงั 15 วนั

กอ่นเดนิทำง เสยีคำ่วซีำ่เพิม่ 500 บำท     กรณีทีล่กูคำ้มวีซีำ่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หกัคนื 1,000 บำท  
 หำกทำงเมอืงจนีมกีำรประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ ไมว่ำ่ดว้ยสำเหตใุดๆท ัง้ส ิน้ ท ำใหไ้มส่ำมำรถยืน่วซีำ่กรุป๊ได ้  

ทำงบรบิทัขอสวงนสทิธิ ์เก็บคำ่วซีำ่เพิม่ 500 บำท/ทำ่น จำกรำคำทวัร ์
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อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก         

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่

2 ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่ 22-25 ก.ย. 60 18,900 18,900 18,900 4,800 

วนัที ่11-14, 13-16, 27-30 ต.ค. 60 18,900 18,900 18,900 4,800 

วนัที ่20-23 ต.ค. 60 (ปิยะ) 20,900 20,900 20,900 4,800 

วนัที ่03-06, 24-27 พ..ย 60 18,900 18,900 18,900 4,800 

วนัที ่17-20 พ.ย. 60 19,900 19,900 19,900 4,800 

วนัที ่03-06, 07-10,08-11,15-18 ธ.ค. 60 20,900 20,900 20,900 4,800 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 60 21,900 21,900 21,900 4,800 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 -02 ม.ค. 61 22,900 22,900 22,900 5,500 

วนัที ่31 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 22,900 22,900 22,900 5,500 

 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 80 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

 
ไมม่รีำคำจอยแลนด ์/ ไมม่รีำคำเด็ก 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  
 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 
เพือ่เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด 
ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
    3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 
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4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุ๊ป 
**เป็นวซีา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้ับการเดนิทาง
ครัง้อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี  กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หัก
คนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 500 บาท 
ดังนัน้ กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้  กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปได ้  ทางบรบิัท
ขอสวงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทัวร ์
หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดังกลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 
7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั/ทำ่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสาย
การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน/วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทำงท ัง้หมด  4 วนั 
จำ่ยทปิไกด ์40 หยวน คนขบัรถ 40 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ตอ่คน 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนใหแ้ตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 
จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

** ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
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- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่มสำธำรณรฐั

เช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่

สำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลกูคำ้ธุรกจิสว่นตวักรณุำระบใุหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... ................. 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

............................................................................................................................................................

.................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื

............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

............................................................................................................................................................

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

............................................................................................................................................................

............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 


