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 หลุมฟ้าสะพานสวรรค.์...ชม 3 สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของเอเชยี  

 ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผ้าหุม้รองเท้า) ณ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ 

 อิสระชอ้ปป้ิง..ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย และ ย่าน Chaotianmen  

 ทวัรส์บายไมล่งรา้นช้อป 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 

 

 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง วนัที่ 22-25 /27-30 ต.ค. 59 ราคา 13,900.- 
 วนัที่ 10-13 พ.ย. 59 ราคา 17,900.- 
 วนัที่ 09-12 ,22-25, 24-27 ธ.ค. 59 ราคา 18,900.- 
 วนัที่ 29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 ราคา 19,900.- 
 วนัที่ 31 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60 ราคา 20,900.- 
  

1. กรุงเทพฯ-ฉงชิง่-วัดหลัวฮ่ัน-เมืองโบราณฉือชโีขว่ 

2. อู่หลง-ภเูขานางฟ้า(รวมรถเหล็ก)-หลมุฟ้าสามสะพาน

สวรรค(์รวมรถแบตเตอรี่)-ระเบยีงแกว้อู่หลง 

3. อู่หลง-ฉงชิง่-ยา่น Chaotianmen-กระเชา้ขา้มแม่น ้าแยง

ซเีกยีง 

4. ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย-หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ 

 

 

บนิตรง ฉงชิง่ อูห่ลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค ์

4 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  

หมายเหตุ 

ใชว้ซี่ากรุ๊ป  VISA GROUP  เอกสารตอ้งไดก้อ่นล่วงหนา้ 15 วนั ไมเ่สียคา่วซี่า หากไดเ้อกสารหลงั 15 วนั

กอ่นเดนิทาง เสียคา่วซี่าเพิม่ 500 บาท     กรณีทีลู่กคา้มวีซี่าจนีอยูแ่ล้ว หรอื ยืน่เอง หกัคนื 1,000 บาท  
 หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆท ัง้สิ้น ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้  

ทางบรบิทัขอสวงนสิทธิ ์เก็บคา่วซี่าเพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์
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วนัแรก         กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-ฉงชิ่ง-วดัหลวัฮ ัน่-เมอืงโบราณฉือชีโขว่ 

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประตขูาอาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตู

ทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบนิ Air Asia โดยมีเจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหกั้บทา่น 

 

06.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิ่ง โดยเทีย่วบนิที ่FD556  

ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง 

 

10.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานเมอืงฉงชิ่ง ตัง้อยูภ่าคตะวันตกของประเทศจนี 

ซึง่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยทีญ่ีป่ ุ่ น

รุกรานประเทศจนี แตเ่ดมินั้นฉงชิง่เป็นเมืองเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มา

เมื่อวันที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่

เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง 

จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูย์กลางของ

การคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิ  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 

น าทา่นสู ่วดัหลวัฮ ัน่ วัดพทุธเกา่แกอ่ายุกว่า 1,000 ปี ตัง้อยูท่า่มกลางวงลอ้ม

ของอาคารสงูสมัยใหม่ ภายในมีรูปป้ันพระอรหันต ์ 500 องค ์ พระพทุธรูป

ทองค าองคใ์หญ ่ จติกรรมฝาผนังสไตลอ์ินเดยี ยังมีโบราณวัตถอุีกหลายชิน้ที่

รอดพน้มาจากการปฏวัิตวัิฒนธรรม  น าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณฉือชี่โขว่ 

เป็นหมู่บา้นทีม่ีชนเผา่กลุม่นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู ่ อาคารบา้นเรือน

ภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้ อสิระใหท้า่นสัมผัส

กลิน่อายยอ้นยคุสมัยราชวงศซ์ง่ หมิง ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรือของฝาก 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่ WELL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว   

วนัที่สอง       อูห่ลง-ภูเขานางฟ้า(รถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-

ระเบยีงแกว้อูห่ลง 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 น าทา่นออกเดนิทางจากเมืองฉงชิง่ ส ู ่เมอืงอูห่ลง  ใช้เวลา

เดนิทาง

ประมาณ  

3 ชั่วโมง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทอ่งเทีย่วทาง

ธรรมชาตริะดับ 4 A ของประเทศจนี อยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าอวู่เจยีงใน

ระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน ้าทะเล มียอดเขาสงูสดุที ่ 2033 เมตร 

อุทยานเขานางฟ้ามีชือ่เสยีงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกัน

ไปในแตล่ะฤด ู จนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4 ส ิง่มหัศจรรย ์ คอื 

มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุง่หญา้เลีย้งสัตว์ และมีลานหมิะในฤดู

หนาว ปกตภิเูขานางฟ้าเป็นเขตทุง่หญา้เลีย้งสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใตข้อง

ประเทศจนี น าทา่นชม อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ (มรดก

โลก) แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่ใหม่ลา่สดุทีไ่ดรั้บการรับรองจาก

ยเูนสโก ้ ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-

สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแหง่นี้เกดิจากการยบุตัวของ

เปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ ่ หลังจากนั้นน าทา่น โดยสาร
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ลฟิท์แกว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลง

ไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง

กลุม่สะพานสวรรค ์ (กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี) ซึง่

ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ ลักษณะเป็นโพรง

ขนาดใหญ ่ เมื่อมองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคกั์บโลกมนุษย ์

สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปใน

ทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผา

อยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่นเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมืดด า นอกจากนี้

ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็นฉากส าคัญของภาพยนตร์จนี เรื่องศกึโคน่บัลลังกวั์ง

ทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวิน 

ฟะ เจย ์ โชว์ และกงลี ่ อิสระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย

หลังจากนั้น น าทา่นพสิจูน์ความกลา้ กับ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้

รองเทา้) เป็นสะพานทีม่ีพืน้ทีห่นา้กวา้งที่กวา้งทีส่ดุในโลก จดุชมวิวแหง่นี้เป็น

หนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  สว่นทีย่ ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  

ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นลา่งของหนา้ผาสงู 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและตา่งประเทศกว่า 20 ทา่น   

ถอืไดว้่าเป็นจดุชมวิวสะพานแกว้ทีต่ดิอันดับแผน่กระจกกวา้งทีส่ดุในโลก  

(หากกรุ๊ปทีเ่ดนิทางในชว่งเวลาทีม่ีการปิดปรับปรุง เพือ่ยกระดับความ

ปลอดภัยใหม้ากยิง่ข ึน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเขา้ชม  และไม่คนืเงิน

ใดๆทัง้ส ิน้) 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่   YUZHUGARDEN  HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สาม       อูห่ลง-ฉงชิ่ง-ย่าน Choatianmen-กระเช้าขา้มแมน่ า้แยงซเีกยีง 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉงชิ่ง ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

 3 ช.ม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงทีย่่าน Chaotianmen ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิง เส ือ้ผา้ 

รองเทา้ ของฝาก น าทา่นขึน้ กระเชา้ขา้มแมน่ า้แยงซเีกยีง เป็นการขา้ม

แม่น ้าแยงซเีกยีงไปยังอีกดา้นหนึ่งของเมืองฉงชิง่ ทา่นสามารถชมววิเมืองและ

แม่น ้าทีส่วยงาม โดยเฉพาะตอนค า่คนื จะไดเ้ห็นสะพานทีต่กแตง่ดว้ยแสงไฟ 

ชวนใหรู้ส้กึว่า นครฉงชิง่เหมือนสาวงาม ทีม่ีทัง้ความสวย ยังออ่นหวานนุ่มนวล 

และมีชวีิตชวีา 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่   WELL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สี ่       ถนนคนเดนเิจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ โรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลด
แอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีป่ ุ่ น แตปั่จจบัุน
กลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 
3,000 รา้น ซึง่มีทัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่อิสระเดนิชมและชอ้ปป้ิง  

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั  เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง    
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 น าทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญส่รา้งอยูบ่นภเูขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยี
หลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมอืง 
รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณให ้
อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า ... ถงึเวลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

18.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ FD553  
ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง 

 

20.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

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

 

 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไม่มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 22-25 /27-30 ต.ค. 59 13,900 13,900 13,900 4,800 

วนัที่ 10-13 พ.ย. 59 17,900 17,900 17,900 4,800 

วนัที่ 09-12 ,22-25, 24-27 ธ.ค. 59 18,900 18,900 18,900 4,800 

วนัที่ 29 ธ.ค. 59 – 01 ม.ค. 60 19,900 19,900 19,900 4,800 

วนัที่ 31 ธ.ค. 59 – 03 ม.ค. 60 20,900 20,900 20,900 4,800 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 
 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุป๊ 
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**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทันท ี ไม่สามารถน าไปใชก้ับการ

เดนิทางครัง้อ ืน่ๆได ้ และกรณยีกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  กรณีท ีลู่กคา้มวีซ่ีาจนีอยู่แลว้ 

หรอื ยื่นเอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยื่นเป็นวซ่ีาเดีย่ว เก็บค่าส่วนต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท 

ดังนัน้ กรณีลูกคา้มวีซ่ีาแลว้  กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลิกวซี่ากรุ๊ป ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดๆท ัง้สิน้ ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ป

ได ้  ทางบรบิทัขอสวงนสิทธิ ์เก็บคา่วซี่าเพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์

7. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

 เพิ่มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. กระเป๋าเดนิทางน ้าหนักทีส่ายการบนิก าหนด  ท่านละ 1 ใบ (20 กโิลกรัม) 

9. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน ส่วนเกนิตามสายการบนิก าหนด 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 

5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  01 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

 เดนิทางท ัง้หมด  4 วนั จา่ยทปิไกด ์ 40  หยวน  คนขบั  41 หยวน รวมเป็น 80 หยวน ตอ่คน // 

 หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลยพนิจิของท่านตามเห็นสมควร 

การยกเลิก 

1.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3.  แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ 

Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้ 

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
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การส ารองทีน่ ัง่    

1.  กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหตุ 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุ  

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

 คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
 

-   ส่งส าเนาพาสปอรต์ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน 
วซ่ีากรุ๊ป ทางบรษัิจจะส่งชือ่เขาทางสถานทูตจนีเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
ซึง่สามารถเขา้ไปพานักเพื่อการท่องเท ีย่วเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 15 วัน 
 
**หมายเหตุ**  
เอกสารตอ้งไดก้่อนล่วงหนา้ 15 วัน ไม่เสยีค่าวซ่ีา หากไดเ้อกสารหลัง 15 วัน ก่อนเดนิทาง เสยีค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท 
 

 
**กรณีลูกคา้มคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว** 

มค่ีาบรกิารเพิ่มเตมิดังนี ้

-ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยื่นด่วน 2 วันท าการ 2,550 บาท  
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

      - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ท ีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท ีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่าง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2  นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
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3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

 
(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน  

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัขึน้

ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

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

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

...................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................... 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

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

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 

 


