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ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที่ 22-25 ม.ิย. 60 รำคำ 9,999.- 
  

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-ฉงชิง่-วัดหลัวฮั่น-ฉงชิง่-อู่หลง ✈ O O TIANYU HOTEL 

2 
ภูเขานางฟ้า(รถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถ

แบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้อู่หลง-อู่หลง-ฉงชิง่ 
O O O 

CHONGQING HOME 

PLUS  HOTEL 

3 

ฉงชิง่-อสิระทัง้วัน 

OPTION :  

1. เท ีย่วชมผาหนิแกะสลักตา้จู่  

(รวมอาหารกลางวัน + อาหารเย็น) 

1.1จ านวน 10 ท่าน ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 950 หยวน 

1.2 จ านวน 15 ท่านขึน้ไป ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 900 หยวน 

2. โชวจ์างอวีโ้หมว IMPRESSION WULONG + ล่องเรอืแม่น ้า

แยงซเีกยีง +กระเชา้ขา้มแม่น ้าแยงซเีกยีง + พิพิธภัณฑซ์าน

เสยี + มหาศาลาประชาคม(ถ่ายรูปดา้นนอก) 

2.1จ านวน 10 ท่าน ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 700 หยวน 

O อสิระ อสิระ 
CHONGQING HOME 

PLUS  HOTEL 

บนิตรง ฉงชิง่ อูห่ลง 
4 วนั 3 คนื 

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี  
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2.2 จ านวน 15 ท่านขึน้ไป ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 650 หยวน 

4 เมอืงโบราณฉอืชโีข่ว-หงหยาตง้-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) O O ✈  

 

 

 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-ฉงชิ่ง-วดัหลวัฮ ัน่-ฉงชิ่ง-อูห่ลง 

04.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง ประตขูาอาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตู

ทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หนา้ที่คอย

อ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสัมภาระใหกั้บทา่น 

 

06.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิ่ง โดยเทีย่วบนิที ่FD556  

ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

10.20 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงฉงชิ่ง ตั ้งอยูภ่าคตะวันตกของประเทศจีน 

ซึง่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ป ุ่ น

รุกรานประเทศจีน แตเ่ดมินั้นฉงชิง่เป็นเมืองเอกทีข่ ึน้กับมณฑลซือ่ชวน ตอ่มา

เมื่อวันที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่ง

เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่ข ึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง 

จงึท าใหฉ้งชิง่เป็นมหานครทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของ

การคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยูท่างทศิ  

 

 

 

 

 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 

น าทา่นสู ่วดัหลวัฮ ัน่ วัดพทุธเกา่แกอ่ายกุว่า 1,000 ปี ตัง้อยูท่า่มกลางวงลอ้ม

ของอาคารสูงสมัยใหม่  ภายในมีรูปป้ันพระอรหันต์ 500 องค์ พระพทุธรูป

ทองค าองคใ์หญ ่จิตกรรมฝาผนังสไตลอ์ินเดยี ยังมีโบราณวัตถอุีกหลายชิน้ที่

รอดพน้มาจากการปฏิวัต ิวัฒนธรรม  น าท่านออกเดนิทางจากเมืองฉงชิ่ง ส ู ่

เมอืงอูห่ลง 

 

ใช้เวลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

3 ชั่วโมง 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่ TIANYU HOTEL หรอืเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว   

วนัที่สอง       ภูเขำนำงฟ้ำ(รถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้ำสำมสะพำนสวรรค(์รวมรถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้

อูห่ลง-อูห่ลง-ฉงชิ่ง 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 น าท่านชม อุทยำนเขำนำงฟ้ำ  (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจนี อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าอวู่เจ ียงใน

ระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน ้ าทะเล มียอดเขาสูงส ุดที ่2033 เมตร 

อุทยานเขานางฟ้ามีชือ่เสยีงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกัน

ไปในแตล่ะฤดู จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดนิแดนแห่ง 4 ส ิ่งมหัศจรรย ์คือ 
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มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุง่หญา้เลีย้งสัตว์ และมีลานหมิะในฤดู

หนาว ปกตภิูเขานางฟ้าเป็นเขตทุง่หญา้เลีย้งสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใตข้อง

ประเทศจนี 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นชม อุทยำนแหง่ชำติหลุมฟ้ำ-สะพำนสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่ง

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่ใหม่ลา่สดุทีไ่ดรั้บการรับรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็น

สถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแหง่นี้เกดิจากการยบุตัวของเปลือกโลกกลายเป็น

หลมุธรรมชาตขินาดใหญ ่หลังจากนั้นน าทา่น โดยสำรลิฟท์แกว้ ลงไปสูหุ่บ

เหวเบื้องลา่งที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลว้จะพบกับ

เสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์

(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติทีใ่หญ่ที่สดุในเอเชีย) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน 

แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุ

ออกไปคลา้ยกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ 

สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ที่

สามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นที่แคบทีส่ ุด แสง

ผา่นเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คู ่อนขา้งมืดด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็น

ฉากส าคัญของภาพยนตร์จ ีน เรื่องศกึโคน่บัลลังก์วังทอง ของผูก้ ากับชื่อดัง 

จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว เหวิน ฟะ เจย ์โชว์ และกงลี ่

อิสระถา่ยภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัยหลังจากนั้น น าทา่นพสิจูน์

ความกลา้ กับ ระเบียงแกว้อูห่ลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทีม่ีพืน้ที่

หนา้กวา้งทีก่วา้งทีส่ดุในโลก จดุชมวิวแหง่นี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 

1200 เมตร  สว่นทีย่ ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสงู

แนวตั ้งจากดา้นลา่งของหนา้ผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิว

สะพานแกว้ทีต่ดิอันดับแผน่กระจกกวา้งทีส่ดุในโลก  

(หากกรุ๊ ปที่เด ินทางในช่วงเวลาที่มีการปิดปรับปรุง เพื่อยกระดับความ

ปลอดภัยใหม้ากยิง่ข ึน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเขา้ชม  และไม่คนืเงิน

ใดๆทัง้ส ิน้) น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉงชิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

 3 ช.ม. 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัที่   CHONGQING HOME PLUS  HOTEL หรอืเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว  

วนัที่สำม       ฉงชิ่ง-อสิระทัง้วนั 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 อิสระทัง้วัน 

OPTION :  

1. เท ีย่วชมผาหนิแกะสลักตา้จู่  

(รวมอาหารกลางวัน + อาหารเย็น) 

1.1จ านวน 10 ท่าน ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 950 หยวน 
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1.2 จ านวน 15 ท่านขึน้ไป ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 900 หยวน 

2. โชวจ์างอวีโ้หมว IMPRESSION WULONG + ล่องเรอืแม่น ้าแยงซเีกยีง +กระเชา้

ขา้มแม่น ้าแยงซเีกยีง + พิพิธภัณฑซ์านเสยี + มหาศาลาประชาคม(ถ่ายรูปดา้นนอก) 

2.1จ านวน 10 ท่าน ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 700 หยวน 

2.2 จ านวน 15 ท่านขึน้ไป ราคาออฟฟช่ัน ท่านละ 650 หยวน 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั อสิระ  

บำ่ย อิสระทัง้วัน  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ่ำ อสิระ  

พกัที่   CHONGQING HOME PLUS  HOTEL หรอืเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  

วนัที่สี ่         เมอืงโบรำณฉือชีโขว่-หงหยำตง้-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

 น าท่านชม  หมู ่บ ้ำนโบรำณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บา้นที่มีชน เผ่ากลุ่มนอ้ ย
หลากหลายเชื้อชาตอิาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้อิสระใหท้า่นสัมผัสกลิ่นอายยอ้นยคุสมัยราชวงศ์

ซง่ หมิง ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรือของฝาก 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  สุก้ีหมอ้ไฟ 

 น าทา่นสู ่หงหยำตง้ อาคารขนาดใหญส่รา้งอยูบ่นภเูขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยี
หลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง 
รา้นน ้ าชา โรงละคร ซึ่งลว้นแล ว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้
อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่า ... ถงึเวลาสมควรน า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

19.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ FD553  
ไมร่วมอำหำรบนเครือ่ง 

 

22.05 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

 

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

 

 

 
โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

 รำคำดงักล่ำว ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมยืน่วซีำ่จนีแบบกรุ๊ป  เก็บเพิม่ ทำ่นละ 1,000 บำท พรอ้มหนำ้พำสปอรต์ 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก         

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ2่ 

ทำ่น 

รำคำเด็ก 

(ไม่มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่  22-25 ม.ิย. 60 9,999 9,999 9,999 4,800 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 120 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น // หวัหนำ้ทวัร ์แล้วแตดุ่ลพนิจิ*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
 

 
ไม่รบัจอยแลนด ์ 
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เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักล่ำว  
 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรอืยกเลิกกำรเดนิทำง 
2. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ เพื่อ
เช็คขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทั
ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น 
3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
    3.1 กรุณาช าระค่าทัวรย์อดเต็ม 
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 
   4.1แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
   4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 
   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 
กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 
2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคำ้ทำ่นใดสนใจซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 
- 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. รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท ีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั/ทำ่น ส่วนเกนิน ้าหนัก เงื่อนไขตาม
สายการบนิก าหนด 
3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดีฯลฯ 
5. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
7.       ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
**เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วีซ่าจะถูกยกเลกิทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดนิทางครั้ง
อ ืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได ้  ทางบรบัิทขอส
วงนสทิธิ ์เก็บค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร(์ยื่นปกต ิ4 วัน ท าการ) 
หมายเหตุ : อัตราค่าวซ่ีาดังกล่าว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ 
8. คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถ เดนิทำงท ัง้หมด  4 วนั จำ่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบัรถ 60 หยวน รวมเป็น 120 
หยวน ตอ่คน  // หวัหนำ้ทวัรไ์ทย  แล้วแตดุ่ลพนิจิ 

หมำยเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย,  

ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ี่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครือ่งบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ท ี่จะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ท ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
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ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10.ในกรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษัิทฯ 
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านัน้**  

และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

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

เอกสารยื่นวซ่ีา 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

 - กรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท ีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มูลเท็จ อำจมี

กำรระงบักำรออกวซีำ่ เล่มทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-

7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 
 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลี่ยนระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบล่วงหนำ้   
ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ

จนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

http://www.consular.go.th/
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ประกำศ 

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกที่มกีำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำให ้สำยกำรบินอำจมกีำรปรบัรำคำภำษีน ้ำมนัขึน้ใน

อนำคต ซึ่งทำงบรษิทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม  

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

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่ส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงล่ำชำ้  

 ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสียคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่มสำธำรณรฐั

เช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ 

มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนด์

เอสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 
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**กำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีน สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรย ืน่ว ีซ่ำโดยไม่แจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้** 
 

**สถำนทูตจนีมกีำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง กรอกขอ้มูลใหค้รบโดยเฉพำะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท ำลูกคำ้ธุรกจิส่วนตวักรุณำระบุใหช้ดัเจนดว้ยวำ่ท ำอะไร** 

 

ชือ่-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่) 

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

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

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแล้ว   

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 
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รำยชือ่บุคคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

 

หมำยเหตุ 

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรส่งถงึบรษิทัแล้วไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเร ียกเก็บเอกสำรเพิ่มเต ิม  อำจท ำใหท้ำ่นเก ิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท ีน่ ี ้  (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั) 

 


