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โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- นครฉงชิง่ - เมอืงอูห่ลง 
08.00 พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

THAI SMILE (WE) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.30 ออกเดนิทางสูน่ครฉงชิง่ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่ WE684 (รวมอาหาร
บนิเครือ่ง) 

14.50 เดนิทางถงึนครฉงชิง่ เมอืงใหญ ่1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่ มณฑล (อกี 3 
นครคอื ปักกิง่, เทยีนจนิ และ เซีย่งไฮ)้ เป็นเมอืงทา่รมิแมน่ ้าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ ตัวเมอืง
ตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าแยงซ ีและแมน่ ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนานนามวา่ เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืงใน
หมอก ปัจจบุันเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนัก หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้   

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอู่หลง เป็นเมืองตากอากาศ ที่แวดลอ้มไปดว้ยขุนเขา ทัศนียภาพ
สวยงาม อากาศด ีและมากไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วน่าสนใจ ซึง่ในปัจจุบันนี้ทางการจนีเขาก าลัง
สนับสนุนการทอ่งเทีย่วในรปูแบบโฮมสเตย ์ส าหรับคนไทยทีไ่มส่นัทัดกับวถิแีบบจนีโดยเฉพาะเรือ่ง
หอ้งน ้าปราบเซยีน (ระยะทางประมาณ 190 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 2 ชัว่โมงครึง่) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 ทีพ่กั TIANYU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง - อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค(์รวมลฟิทแ์กว้+รถแบตเตอรี)่ - ระเบยีงแกว้อู่

หลง - ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
น าทา่นชมอทุยานแหง่ชาตมิรดกโลก อทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้าสะพานสวรรค ์(มรดกโลก) 

(ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 40 นาท)ี แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่
ใหมล่า่สดุทีไ่ดรั้บการรับรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี ค.ศ.2007 อทุยาน
หลมุฟ้า สะพานสวรรคแ์หง่นีเ้กดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ ่
น าทา่น โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึ
แลว้ จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่

 บนิตรงสูฉ่งชิง่โดย THAI SMILE พรอ้มน า้หนกักระเป๋า 20 
กโิลกรมั/ทา่น 

 เทีย่วครบ 3 มรดกโลก อทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้าสะพานสวรรค ์
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรช์ือ่ดงั “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” และ
ภาพยนตรฮ์อลลวีดู “Transformer 4 Age of Extinction” ถ า้
ฟหูยง และ หนา้ผาหนิแกะสลกัตา้จู ๋  

 ชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ,หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่และหง
หยา่ตง้ 
เทีย่วชม เมอืงโบราณชางโจว 

 เทีย่วแบบจใุจ ไมต่อ้งลงรา้นรฐับาล!! 
 อาหารเมนูพเิศษ หมอ้ไฟฉงชิง่ 
 โรงแรมพกั HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว 

 



สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรก คอืสะพานมงักร
สวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมือ่มองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลก
มนุษย,์ สะพานแหง่ทีส่อง สะพานมงักรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และ
สะพานแหง่ทีส่าม หรอื สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่น
เขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมดืด า นอกจากนี้บรเิวณหบุเหวดา้นลา่งยังเป็นทีต่ัง้ของ โรงเตี๊ยม
โบราณ ทีเ่คยเป็นจดุแวะพักแรมยามค า่คนืของคนเดนิทางในสมัยโบราณทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางลัดจาก
มณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนีย้ังเคยใชเ้ป็นฉากส าคัญของภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึ
โคน่บลัลงักว์งัทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวนิ ฟะ, 
เจย ์โชว ์และกงลี ่และ หนังฝร่ังเรือ่ง Transformers 4 (ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ ภาค 4) อสิระ
ถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นน ัง่รถแบตเตอรี ่กลับไปจดุขึน้รถบัส 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านพสิูจน์ความกลา้กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานที่มพีื้นที่หนา้

กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จดุชมววิแหง่นีเ้ป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ืน่ออก

จากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสูง 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและตา่งประเทศกวา่ 20 ท่าน   ถอืไดว้า่เป็นจุดชมววิ

สะพานแกว้ที่ตดิอันดับแผ่นกระจกกวา้งที่สุดในโลก (หากกรุ๊ปที่เดนิทางในช่วงเวลาที่มกีารปิด

ปรับปรุง เพือ่ยกระดับความปลอดภัยใหม้ากยิง่ข ึน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้ชม) ตอ่มาน า

ท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้ ากับจางอวีโ้หมว ซึง่เนรมติหุบเขาของ

เมอืงอูห่ลงใหเ้ป็นฉาก โดยบอกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผา่นการ

แสดงโชว ์มผีูแ้สดงกวา่ 500 คนและชมระบบแสง ส ีเสยีง อันยิง่ใหญ ่ตระการตา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 ทีพ่กั TIANYU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เมอืงอูห่ลง - ถ า้ฟหูยง(รวมกระเชา้ข ึน้) - นครฉงชิง่ - สวนเออ๋หลงิ- หมูบ่า้นโบราณฉอื
ชีโ่ขว ่- ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซ ี

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม ถ า้ฝหูยงตง้ (มรดกโลก) (ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 40 

นาท)ี  ไดช้ือ่วา่เป็นถ ้าทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของจนี คน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ ้า
หนิปนูอายกุวา่ 1.2 ลา้นปี มพีืน้ทีป่ระมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 
เมตร อณุหภมูเิฉลีย่ภายในถ ้าประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลกัพืน้ทีป่ระมาณ 
11,000 ตารางเมตร ใหท้า่นน่ังกระเชา้ข ึน้สูถ่ า้ฟูหยงไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเทีย่วชมความ
งดงามทางธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยในรปูตา่งๆ ตามแตจ่นิตนาการของแตล่ะคน เชน่ 
มา่นน ้าตก ธง ผลองุน่ ปะการังใตท้ะเล เสน้ผม เข็ม ซึง่มกีารจัดแสงสภีายในถ ้าชว่ยเพิม่ความ
งดงามยิง่นัก และน าทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใช ้

เวลาปะมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสูส่วนเออ๋หลงิ ตัง้อยูเ่ขตหวจีงซึง่อยูแ่ถบแมน่ ้าแยงซเีกยีงและขนาบดว้ยเจยีงหลงิ
เดมิมชีือ่เรยีกวา่ “เออ๋เซีย่งหลิง่” สวนแหง่นี้ตัง้อยูช่อ่งแคบเขาซันหลิง่ซ ึง่มลีักษณะเหมอืนคอหา่น 
จงึไดถู้กขนานนามวา่ “สวนเออ๋หลิง่” (สวนคอหา่น) และถอืไดว้า่เป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉง
ชิง่มากทีส่ดุ ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ ตอ่มาน าท่านสูห่มูบ่า้น
โบราณฉอืชีโ่ขว่ เป็นหมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือน
ภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้อสิระใหท้่านสัมผัสกลิน่อายยอ้นยคุสมัย
ราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของฝาก 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซ ีใหท้า่นไดช้มความงามแมน่ ้าแยงซแีละแมน่ ้าเจยีหลงิ 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 



วนัทีส่ ี ่ เมอืงตา้จู ๋- เมอืงโบราณชางโจว - ผาหนิแกะสลกัตา้จู(๋รวมรถแบตเตอรี)่ -  นครฉงชิง่ 
- ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงตา้จู ๋(ระยะทางประมาณ 107 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 2 ชัว่โมง)เมอืงตา้จูเ๋ป็นในนครฉง

ชิง่ ซึง่อยูต่ดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ ่1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่
มณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกิง่ เทยีนจนิ และเซีย่งไฮ ้) เป็นเมอืงทา่รมิแมน่ ้าแยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ 
ตัวเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้าแยงซ ีและแมน่ ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนานนามวา่ เมอืงภเูขา เตาไฟ เมอืง
ในหมอก ปัจจบุันเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู ๋ซ ึง่อยูห่า่งจากนครฉงชิง่ประมาณ 
160 กโิลเมตร มสีมญานามวา่ “บา้นเกดิแหง่หนิแกะสลัก” ท่ัวทัง้เมอืงมศีลิปะรปูปั้นหนิแกะสลักกวา่ 
50,000 ชิน้ จารกึค าสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกันอยูบ่นหนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 
5 ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน  น าทา่นเขา้ชมและ
อสิระชอ็ปป้ิงเมอืงโบราณชางโจว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชมมรดกโลกที ่ผาหนิแกะสลกัตา้จู ๋(มรดกโลก) สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นมรดก
โลก ตัง้อยูใ่นอ าเภอตา้จู ๋นครฉงชิง่, หนา้ผาหนิแกะสลักตา้จูนั๋บเป็นงานศลิปะทีถ่า่ยทอดออกมา
อยา่งงดงามโดยการรวมเอาจติวญิญาณ ความเชือ่ในศาสนาพทุธ เตา๋ และหลักค าสอนของขงจื๊อ 
รวมทัง้เทพเจา้ของจนีมารวมเขา้ดว้ยกันอยา่งผสมผสานและกลมกลนื ตามหนา้ผาหนิแกะสลักตา้จู๋
จะมรีปูปั้นพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัวจ์ านวนมากและรปูปั้นอืน่ๆ อกีนับไมถ่ว้น ทัง้นีใ้หท้า่นได ้
เดนิทางโดยมรีถแบตเตอรีบ่รกิาร  

น าทา่นเดนิทางกลับนครฉงชิง่ เมือ่ถงึนครฉงชิง่น าทา่นชอ้ปป้ิงของฝากกลับบา้นที ่ถนนคน
เดนิเจีย่ฟ่างเปย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) เป็นยา่นการคา้ทีส่ าคญัของเมอืงฉงชิง่ หอ้มลอ้มดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ภตัตาคาร รา้นคา้ตา่งๆ และม ีLandmark ส าคญัคอื Liberation Monument ที่

สรา้งขึน้เมือ่ไดรั้บชยัชนะในสงครามตอ่ตา้นญีปุ่่ นปี 1937-1945 ทีน่ีจ่งึเป็นหา้งและรา้นของหลายๆแบ
รนด ์

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ หงหยงตง้ - ทา่อากาศยานฉงชิง่ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเทีย่วชมหงหยาตง้ เป็นอาคารขนาดใหญท่ีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าแยงซเีกยีง เป็นแหลง่รวบรวม

ความบันเทงิ อาหารพืน้เมอืงเกา่แกใ่หล้ ิม้รส โรงละครสไตลพ์ืน้เมอืง ทีเ่ป็นจดุเดน่ก็คอืชัน้ 4 
ดา้นบนจะจ าลองเป็นบา้นเมอืงสมัยโบราณ มรีา้นขายขนม รา้นน ้าชา รา้นขายของทีร่ะลกึ และ
รา้นอาหาร หากขึน้ไปจดุชมววิมองจากมมุสงู จะเห็นแมน่ ้าสองสายเจยีหลงิและแยงซมีาบรรจบกัน
การกอ่สรา้งตกแตง่ในรปูแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า
เทีย่วชม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษสกุ ีห้มอ้ไฟฉงชิง่ 
 หลังรับประทานอาหารไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางท่าอากาศยานฉงชิง่ เพื่อเตรียมตัว

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

16.10 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่ WE685 (รวมอาหาร
บนเครือ่ง) 

18.30        เดนิทางกลับถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพและจบทรปิดว้ยความประทับใจ... 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

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



เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้  
ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต  

ซึง่ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 
ราคาโปรโมช ัน่ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ  
2. คา่ภาษสีนามบนิจนี, คา่ประกนัภยัและภาษนี า้มนั  
3. คา่โรงแรมทีพ่ัก (พัก 2 ทา่น / หอ้ง หรอืกรณีพัก 3 ทา่น / หอ้งเป็นเตยีงเสรมิ) 
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี  
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
6. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 
7. คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ 
8. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน า้ดืม่บนรถทา่นละ 1 ขวด ตอ่วนั 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม   

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 
3.  คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม 
4.  คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/ทา่น 30 หยวน*5 วนั =150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 
 
เงือ่นไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระคา่มดัจ า  10,000  บาท พรอ้มสง่หลักฐานการโอนเงนิใหท้างบรษัิท คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
2.ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่  30 วนักอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่น
ไมส่มบรูณ์ หรอืสง่มอบเอกสารใหท้างบรษิทัฯ ชา้กวา่ก าหนด ทางบรษัิทมคีวามจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ยืน่วซีา่
เรง่ดว่นเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทตูจนี  

วนัเดนิทาง พกัหอ้งละ2 ทา่น ราคาเด็ก 11 ปีไมใ่ชเ้ตยีง พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

8-12 ม.ิย. 24,900 24,900 5,000 

7-11 ก.ค. 23,900 23,900 5,000 

11-15 ส.ค. 23,900 23,900 5,000 

9-13 ก.ย.  24,900 24,900 5,000 

21-25 ต.ค. 27,900 27,900 5,000 

18-22 พ.ย.  24,900 24,900 5,000 

หมายเหต!ุ! ราคานีไ้มต่อ้งแวะรา้นรฐับาล 



 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า  
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 40 วันขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง  

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ  

- สง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง เฉพาะหนา้ทีม่รีปูถา่ยและขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง กอ่นเดนิทาง 30 วัน  

- รปูถา่ยสหีนา้ตรง พืน้หลังสขีาว หรอืสฟ้ีาออ่น หรอืรปูถา่ยสสีแกน  (เฉพาะเสน้คนุหมงิ)   

หนงัสอืเดนิทางทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืไมถ่งึ 6 เดอืน  หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุ หากนับจากวันทีต่อ้งใชเ้ดนิทาง

จนถงึวันหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดอืนถอืวา่ใชเ้ดนิทางไมไ่ด ้ทา่นตอ้งไปท าเลม่ใหมท่ันท ี

- หนังสอืเดนิทางทีช่ ารดุ หมายถงึหนังสอืเดนิทางทีม่สีว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรอืช ารดุ เชน่ หนา้แรกทีม่รีปูและ

รายละเอยีดของผูเ้ดนิทางมรีอยฉีกขาด หรอืขดูขดี หรอืมกีารแตม้สหีรอืหมกึจนท าใหไ้มส่ามารถมองเห็นรายละเอยีดได ้

ครบถว้น  หนา้ในเลม่หนังสอืเดนิทางขาดหายทัง้หนา้ หรอืบางสว่น ใชก้าวตดิหนา้ใดหนา้หนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดู

รายละเอยีดได ้ลว้นถอืวา่เป็นหนังสอืเดนิทางช ารดุทีไ่มส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ 

 หมายเหต ุ เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ผดิพลาดในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจยงัผลใหผู้เ้ดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตาม

ก าหนดได ้ กรณุาสง่หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิของผูเ้ดนิทางมาใหบ้รษัิทฯ ตรวจสอบและจัดเตรยีมแบบฟอรม์เขา้ ออก

ประเทศใหเ้รยีบรอ้ย โดยเจา้หนา้ทีจ่ะคนืหนังสอืเดนิทางใหท้า่นทีส่นามบนิในวันเดนทาง  ส าหรับทา่นผูเ้ดนิทางทีถ่อื

หนังสอืเดนิทางตดิตัวไปสนามบนิในวันเดนิทาง กรณุาตรวจเชค็อกีครัง้กอ่นเดนิทางไปสนามบนิ วา่ไมห่ยบิผดิเลม่ ไม่

หมดอาย ุ และไมช่ ารดุ  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นมปัีญหาดังกลา่วจนท าใหท้า่นเดนิทาง

ไมไ่ด ้  

**กรณีลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

 



เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 



 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

หมายเหต…ุทา่นใดมซีองใสพ่าสปอรต์กรณุาถอดออกเก็บไวก้อ่นสง่เลม่มายงั

บรษิทัเพือ่ยืน่วซีา่  เพือ่เป็นการป้องกนัการสญูหายเนือ่งจากขณะยืน่เลม่เขา้

สถานทตู ทางสถานทตูจะตอ้งใหเ้อาซองทีใ่สพ่าสปอรต์ออกกอ่นยืน่ 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการ   

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ยการสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่
ทา่นไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุนั ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาขึน้ตามจรงิ 

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

8. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ มาให ้โดยขอ สงวนสทิธิ์
การจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 

 

 

 



9 สิง่ของ "ตอ้งหา้ม" ข ึน้เครือ่งบนิ 

 1. เครือ่งดืม่ เครือ่งส าอาง ของเหลวทกุชนดิทีม่คีวามจตุอ่ช ิน้เกนิ 100 มล. รวมไมเ่กนิ 1 ลติร (1,000 มล.) เชน่ เจล 

น ้าหอม สบูเ่หลว สเปรย ์หา้มพกตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แตส่ามารถน าใสก่ระเป๋าทีจ่ะโหลดได ้ทัง้นีเ้ป็นมาตรการป้องกนัการกอ่

การรา้ย ทีเ่ขม้งวดขึน้หลังจากเหตกุารณ์ 911 แตถ่า้เป็นยาทีจ่ าเป็นตอ้งพกตดิตัว ก็สามารถพกพาไดใ้นปรมิาณทีเ่หมาะสม 

เชน่ ชดุยาแกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอรี่ส ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าทีน่ าไปเช็คอนิ แต่สามารถ

พกพาใสก่ระเป๋าถอืขึน้ไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอรีส่ ารองทีม่คีา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กนิ 32,000 mAh ไมเ่กนิคนละ 2 ช ิน้ 

 3. อาวธุ ปืน และอาวธุทกุชนดิ รวมถงึอาวธุโดยสภาพ เชน่ มดี สนับมอื ดาบ ทวน กระบอง และสิง่เทยีมอาวธุ เชน่ ปืน

ไฟแชก็ ระเบดิไฟแชก็ ปืนเด็กเลน่ 

 4. ของมคีม ไมบ้รรทัดเหล็ก คัตเตอร ์กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผา้ มดี มดีพับ มดีพก และของมคีมทุกชนดิ ทีอ่าจท าให ้

เกดิอันตราย แต่หากเป็นของใชท้ีจ่ าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ทีโ่หลดใตเ้ครือ่งบนิได ้แต่ไมอ่นุญาตให ้

พกพาขึน้เครือ่งบนิ 

 5. วตัถไุวไฟ เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาระเบดิหรอืเพลงิไหม ้เชน่ น ้ามนัไฟแชก็ เชือ้เพลงิแข็ง สนี ้ามนั ไมข้ดีไฟ ฯลฯ 

 6. อาหารทีม่กีลิน่แรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัวส์ด/แชแ่ข็ง ทเุรยีน ปลารา้ ตอ้งแพ็คมาอยา่งเหมาะสม 

 7. สตัวม์พีษิ สตัวด์รุา้ย รวมถงึสตัวข์นาดใหญ ่สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ้ ืน่แลว้ ยงัผดิกฎหมายอกีดว้ย 

 8. สารอนัตรายตา่งๆ เชน่ สารก าจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซไิดซ ์เชน่ แอมโมเนียไนเตรท แคลเซยีมเปอรอ์อกไซด ์

วัตถกุา๊ซมนัตภาพรังส ีเชน่ ธาตยุเูรเนยีม วัตถกุดักรอ่น เชน่ แบตเตอรีท่ีบ่รรจสุารกดักรอ่น น ้ากรด ปรอท ฯลฯ 

 9. สิง่ของอืน่ๆ เชน่ แมเ่หล็ก น ้าแข็งแหง้เป็นตน้ 

  


