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 PARADISE CHONGQING-WULONG 
นครฉงชิง่ – ตา้จู ๋– อู่หลง 
***เมืองฉงชิง่ พกัโรงแรม 5 ดาว*** 

5วนั 4คืน โดยสายการบินไทย TG 684/685  
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07.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ทีข่อง บรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรับ ดูแลดา้นเอกสารและสัมภาระในการเดนิทาง 

11.10 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงฉงชิง่ โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG 684 

15.15 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานฉงชิง่ ซึง่เป็นเขตปกครองพเิศษนครฉงชิง่ จากนัน้น าท่านผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  สวนเอ๋อหลิ่ง ตัง้อยู่เขตหวจีงซึง่อยู่แถบ

แม่น ้าแยงซเีกยีงและขนาบดว้ยเจยีงหลงิเดมิมชีือ่เรยีกว่า “เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนีตั้ง้อยู่ช่อง

แคบเขาซันหลิง่ซึง่มลัีกษณะเหมอืนคอห่าน จงึไดถู้กขนานนามว่า “สวนเอ๋อหลิ่ง” (สวนคอ

หา่น) และถอืไดว่้าเป็นช่องแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากทีสุ่ด ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ย

สะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ อกีทัง้ยังมบีรรยากาศทีร่่มรืน่และท่านยังสามารถชมและเก็บภาพความ

ประทับใจกับทัศนยีภาพรอบๆ นครฉงชิง่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1) 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – ฉงชิง่ – สวนเอ๋อหลิ่ง – ล่องแมน่ า้แยงซเีกยีง 

ก าหนดการเดินทาง 30 ธนัวาคม 2559 – 03 มกราคม 2560 

*** ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง ไม่เสยีเวลาเท่ียว *** 
 

 ฉงช่ิง (Chongqing) เมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน อีกทั้งย ังเป็น 1 ใน 4 เขต

ปกครองพิเศษของจีน (ปักก่ิง เซี่ยงไฮ ้เทียนสิน และฉงช่ิง) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน 

โดยทางรฐับาลจนีไดเ้นรมิตสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ  นานาข้ึนมาอย่างเป็นระบบ เป็นเมืองท่ีมีอารย

ธรรมเก่าแก่และยาวนาน  

 ตา้จู ๋ ผาหินแกะสลกั ตา้จู ๋ท่ีไดจ้ดัเขา้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ. 1999 

 อูห่ลง   เมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้ม ดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไม่และพ้ืนท่ี

สีเขียวเยอะและอากาศดี 

 

*** ราคารวมทิปไกด์และคนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *** 

*** พิเศษ เมนู สุก้ีฉงช่ิง และ เป็ดปักก่ิง *** 
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หลังอาหารน าท่าน ลอ่งเรอืชมปากแมน่ า้แยงซีเกยีง ชมววิทวิทัศนแ์สงสเีมอืงฉงชิง่ ท ีต่กแต่งไฟ

อย่างสวยงาม จนไดส้มญานามว่า “ฮ่องกงนอ้ยแหง่ภาคตะวนัตก” 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั   HILTON HOTEL CHONG QING หรอืเทยีบเทา่ (5*) (1) 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงอูห่ลง ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงใตข้องเมอืงฉงชิง่ 

เป็นเมอืงทีอ่ยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้ม ดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไมแ่ละพื้นท ีส่เีขยีวเยอะและ

อากาศด ี มแีม่น ้าอู่เจยีงไหลตัดผ่านกลางเมอืง เมอืงอู่หลงอยู่ห่างจากเมอืงฉงชิง่ ประมาณ 130 

กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเสน้ทางถงึ เมอืงอู่หลง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย น าท่านน่ังรถอุทยานเขา้ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค ์ แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิหล่ง

ใหม่ล่าสุดทีไ่ดรั้บการรับรองจากยูเนสโก ้ ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ ในปี ค.ศ. 2007 อุทยาน

หลุมฟ้า สะพานสวรรคแ์ห่งนีเ้กดิจากการยุบตัวของเปลอืกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาต ิ ขนาดใหญ่ 

น าท่านโดยสารลิฟทแ์กว้ขึน้-ลง ไปสู่หุบเหวเบือ้งล่างทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลง

ไปถงึแลว้ จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เท ีย่วชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์

ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรก คอืสะพานมังกรสวรรค ์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มอง

ทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย์, สะพานแห่งทีส่อง สะพานมังกรเขยีว 

ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่าม หรอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็น

โตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนทีแ่คบทีสุ่ด แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหค่้อนขา้งมดืด า นอกจากนีบ้รเิวณหุบ

เหวดา้นล่างยังเป็นทีตั่ง้ของ โรงเตี๊ยมโบราณ ทีเ่คยเป็นจุดแวะพักแรมยามค ่าคนืของคนเดนิทางใน

สมัยโบราณทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนียั้งเคยใชเ้ป็นฉาก

ส าคัญของภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโค่นบัลลังกวั์งทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จางอีโ้หมว จากนัน้อสิระให ้

ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใหทุ้กท่านไดช้มแลนมารค์แห่งใหม่

ของเมอืงฉงชิง่ คอื Cloudy Lounge Bridge ระเบยีง

กระจกรูปเกอืกมา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ท าลายสถติสิะพาน

กระจกทีแ่กรนด ์ แคนยอน ของอเมรกิา สัมผัสความตืน่เตน้เรา้

ใจ กับการชมทัศนยีภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้ จุด

ท่องเท ีย่วแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง

จากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร ออกแบบ

โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและต่างประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิท ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ให ้

ท่านไดช้ืน่ชมทัศนยีภาพโดยรอบ และดา้นล่างทีส่ามารถมองทะลุไปยังกน้หุบเขา *** กรณีท ีท่าง

อุทยานประกาศปิด หรอืไม่อนุญาตใหไ้ปชมววิ ณ ระเบยีงแกว้ ดว้ยเหตุผลของอุทยานฯ จะไม่มกีาร

คนืเงนิ หรอืจัดรายการอืน่ทดแทน เนือ่งจากอุทยานไดร้วมค่าใชจ่้ายไวท้ัง้หมดแลว้ **** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  TIAN YU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*)(2) 

***หมายเหตุ (โชวสุ์ดอลงัการ“Impression Wulong” อลงัการมนตเ์สนห่อู์ห่ลง ชมการแสดงแสง ส ี

เกีย่วกบัวฒันธรรมของชาวบา้นในสมยักอ่น เป็นการแสดงอยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัสวยงาม ฉากหลงัเป็น

อุทยานหลุมบอ่ฟ้าทีย่ ิง่ใหญ ่ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผูก้ ากบัชือ่ดงัจางอี้โหมว)  

***รายการทวัรไ์มร่วมคา่ดูโชว*์** ทา่นใดสนใจกรุณาตดิตอ่สอบถามทีไ่กด ์หรอืหวัหนา้ทวัร  ์

วนัทีส่องของการเดนิทาง ฉงชิง่ – อู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค ์ - ระเบยีงกระจกรูปเกอืกมา้                                              
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (ขาไป-กลบั) ชมทศันยีภาพระหวา่งเส้นทางซึ่งผา่นเขือ่นกกั

เก็บน า้ ชม ถ า้ฝูหยง ถ ้าฝูหยงตัง้อยู่รมิแม่น ้าฝูหยง มโีถงถ ้าใหญ่ทีม่พีื้นท ี ่ 37,000 ตารางเมตร 

เต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกว่า 30 ชนดิ ท ีม่ชีือ่เสยีงไดแ้ก่ วังมังกรใตส้มุทร น ้าตกไข่มุก และหนิ

งอกหนิยอ้ยชนดิทีส่วยงามหายาก เช่น GYPSUM FLOWER, HELICTITE, VISUAL STALAGMITE 

และ CORAL YAO CHI ถ ้านีค้น้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการส ารวจร่วมกันของ

ประเทศจนีและออสเตรเลยี มกีารประเมนิผลอยู่ในระดับทีเ่ป็นถ ้ามหัศจรรย์ของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

บา่ย น าท่านเทีย่วชม เมอืงโบราณซอืชโีขว่ ตัง้อยู่เขตชวนหวีเ้ป็นหมู่บา้นทีม่ชีนเผ่ากลุ่มนอ้ย

หลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ภายในท่านจะไดสั้มผัสกลิน่อายยอ้นยุคโบราณในสมยั

ราชวงศซ่์ง หมงิ ชงิ ซึง่โครงสรา้งอาคารบา้นเรอืนส่วนใหญ่ยังคงไวซ้ึง่สถาปัตยกรรมแบบด่ังเดมิ 

ท่านสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืของฝากจากทีน่ ีไ่ดอ้ย่างมากมาย แลว้น าท่านเดนิทางสู่หงห

ยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขาขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม, 

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพื้นเมอืง, รา้นน ้าชา โรงละครซึง่ลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งใน

รูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเท ีย่วท ีม่าเท ีย่วชม  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางกลับสู่เมอืงฉงชิง่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) *** เมนูพเิศษ...สุกีฉ้งชิง่ *** 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั HILTON HOTEL CHONG QING หรอืเทยีบเทา่ (5*) (3) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงตา้จู๋ ในนครฉงชิง่ ซึง่อยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ่ 

1 ใน 4 ของประเทศจนี ท ีม่ฐีานะเท ีย่บเท่ามณฑล เป็นเมอืงท่ารมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแต่โบราณ ตัว

เมอืงตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าแยงซแีละแม่น ้าเจยีหลงิเจยีง ถกูขนามนามว่า เมอืงภูเขา เตาไฟ เมอืงใน

หมอก ปัจจุบันเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงต๋าจู๋ ซึง่อยู่ห่างจากนครฉงชิง่ประมาณ 

160 กโิลเมตร มสีมญานามว่า “บา้นเกดิแห่งหนิแกะสลัก” ทั่วทัง้เมอืงมศีลปะรูปป้ันหนิแกะสลัก กว่า 

50,000 ชิน้ จารกึค าสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบรเิวณ 5 

ภูเขา คอื เป่าติง่ซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ผาหนิแกะสลกั ตา้จู๋ ไดรั้บเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกใ้นปี ค.ศ. 1999 งานหนิแกะสลัก

ของตา้จู๋เป็นศลิปะสมัยราชวงศถ์ังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอ

เรือ่งราวทางพุทธศาสนา นกิายมหายาน, หลักธรรมลัทธเิต๋า และ

ปรัชญาค าสอนของขงจือ้ท ีช่าวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุ่ม

งานหนิแกะสลักทางพระพุทธศาสนาทีม่ชีือ่เสยีง 1 ใน 4 แห่ง

วนัทีส่ามของการเดนิทาง อู่หลง – ถ า้ฝูหยง (กระเชา้ไป-กลบั) – เมอืงโบราณซือซีโขว่ – ฉงชิง่  
                                            พเิศษ!!! สุกีฉ้งชิง่ 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง ฉงชิง่ – ตา้จู๋ – ผาหนิแกะสลกั (มรดกโลก) – ฉงชิง่ – ถนนคนเดนิ 

เจยีฟ่างเป่ย 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   Paradise Chongqing-DEC-5D-TG-W14 

ของจนี คอืถ ้าผาโม่เกาคู ท ีเ่มอืงตุนหวง มณฑลกานซู, ถ ้าพระพุทธหลงเหมนิทีล่ั่วหยาง และถ ้าผา

หยุนกัง ท ีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แห่งนัน้เป็นศลิปะถ ้าสมัยเริม่ตน้ของจนี ส่วนตา้จู๋เป็นงานศลิปะ

ถ ้ายุคหลัง (ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9-13) ท ีม่คีวามอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศลิป์หนิ

แกะสลักที ่ เขาเป่าติง่ซาน มคีวามสูงเหนอืระดับน ่าทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลัก 

พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซงึมรูีปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากว่า 500 เมตร ซึง่

ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมัยราชวงศซ่์ง เช่น พระพุทธเจา้ปางปรนิพิพาน, รูปสลัก

เจา้แม่กวนอมิพันมอื, วัฎสังสาร หรอืวงเวยีนชวีติ, พระศรอีรยิเมตตรัย อสิระเท ีย่วชมและถ่ายภาพ

ความประทับใจตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงฉงชิง่ น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากที ่ ถนนคนเดนิเจีย่

ฟางเป่ย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) หรอืเป็นเสมอืนฮ่องกง 2 มสีนิคา้แบรนดเ์นมใหท้่านไดเ้ลอืก

อย่างจุใจ ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยี์ปลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่น 

ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น 

รา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) 

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  HILTON HOTEL CHONG QING หรอืเทยีบเทา่ (5*) (4) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(11) 

  น าท่านชมมหาศาลาประชาคม (ตา้หลี่ถงั) ท ีส่รา้งโดยนายพลเฮดหลง แห่งกองทพัคอมมวินสิต ์

สรา้งหลังจากการปฎวัิตสิ าเร็จในปี 2494 ศาลานีจุ้คนไดก้ว่า 4,000 คน ใชเ้ป็นทีป่ระชุมสภาผูแ้ทน 

และโรงละครของประชาชน จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานจากปักกิง่ จากนัน้ชมหงหยาตง้ คอม

เพล็กซใ์นรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขาขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ ภายใน

ประกอบดว้ยโรงแรม, รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพื้นเมอืง, รา้นน ้าชา โรงละครตกแต่งใน

รูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุค   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)*** พเิศษ เมนูเป็ดปักกิง่*** 

น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพื้นเมอืง, รา้นน ้าชา โรงละครซึง่ลว้นแลว้แต่

ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเท ีย่วท ีม่า 

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงฉงชิง่ 

16.10 น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG 685 

18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ....พรอ้มความประทับใจ 

 

                      
 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ฉงชิง่ – ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่งั) - หงหยาตง้ – สนามบินฉงชิง่ – กรุงเทพฯ  

                                              พเิศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 30 ธนัวาคม 59 – 03 มกราคม 60 
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PARADISE CHONGQING 6 DAYS  (TG) 
 

ราคารวมต ัว๋ 
 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาท่านละ 35,900 บาท 20,900 บาท 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 34,900 บาท 20,900 บาท 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 33,900 บาท 19,900 บาท 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) 31,900 บาท 18,900 บาท 

พักหอ้งเด ีย่วเพิม่อกีท่านละ 4,900 บาท 
 

อตัรานีร้วม: ภาษีน า้มนัของสายการบนิ,ภาษีสนามบนิไทย ณ วนัที ่25 สงิหาคม 59 

**ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิเพิ่มเตมิ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

หมายเหตุ  

-  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น 

สละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน  

15 ท่านขึน้ไป กรณีท ีลู่กคา้ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร ์แต่มไีกดท์อ้งถ ิน่พูดไทยรับ) 

- ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า การจัดหอ้งพักมาตรฐาน จะเป็น 2 เตยีง/

หอ้ง (Twin room) หากท่านพัก 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ หากทางโรงแรมนัน้ๆ ไม่ม ี ทาง

บรษัิทฯ จะจัดใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลักษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ของโรงแรม 

- กรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในเอง เพื่อต่อเท ีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่างๆ ทีจ่ะมาร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบนิหรอืสายการบนิกับเจา้หนา้ท ีทุ่กครัง้ก่อนออกต๋ัวเพื่อความถูกตอ้ง หากท่านออกต๋ัวไปแลว้ 
เท ีย่วบนิล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน หรอืกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบเนือ่งจากอยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ 

 
 

 
อตัรานีร้วม 

ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-ฉงชงิ(ต๋ัวกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย ชัน้ทัศนาจร 

ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ   ค่ารถรับส่งระหว่างการน าเท ีย่วตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี    ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 

ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุหรอืเสยีชวีติดว้ยอุบัตเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองอายุตัง้แต่ 6 เดอืน-75 ปี ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึน้ไป วงเกนิ 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ ** เงือ่นไขเป็นไปตาม

กรมธรรมท์ ีท่างบรษัิทฯ จัดท า (ส าหรับทีเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมอืงไทยเท่านัน้) ส าหรับท่านอืน่ๆ ท ีไ่ม่ตรง

ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกันการเดนิทางเอง หรอื สอบถามค่าใชจ่้ายประกันเพิ่มเตมิกับเจา้หนา้ท ีฯ่ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แล้ว 
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อตัรานีไ้มร่วม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง       ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และค่าภาษี  3% 

ส าหรับราคานีบ้รษัิท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท ีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดืม่,ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดี ฯลฯ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิยกกระเป๋า  

ไมแ่จกกระเป๋า 

 

การช าระเงนิ   

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่านส าหรับการจองทัวร ์หาก

ภายใน 3 วันไม่มกีารช าระค่ามัดจ าถอืว่ายังไม่คอนเฟรมิท ี ่ สว่นทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 

15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 31 วัน ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ี มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารกา

รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ล่วงหนา้ 14 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 7 – 13 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ล่วงหนา้ 3 – 6 วัน ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางส่วน 

 

หมายเหตุ  

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จะไม่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

3. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิต ิ และอืน่ๆ ท ีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคุม ของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบัตเิหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความล่าชา้และความ

ผดิพลาดจากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ 

5. เมือ่ท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด 

6. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่งและโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

7. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับ

ราคาต๋ัวเครือ่งบนิตาม สถานการณ์ ดังกล่าว 
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8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่

จะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ ใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

9. มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดย ผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

10. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเท ีย่วเอง 

11. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทาง ไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่  ๆ อาท ิ เช่น นโยบายการ

ควบคุมไขห้วัดใหญ่ 2009 ของประเทศนัน้ๆ 

12. เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

เอกสารในการขอวีซา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  มหีนา้ว่างประทับตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกุล (ถา้ม)ี 

3. เอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุล ----- หากชือ่-นามสกุลทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่กับหนังสือ

เดนิทางเล่มเดมิไม่ตรงกัน ใหย้ื่นเอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุลทีท่างราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิ่มเตมิ กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูตบัิตร และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพิ่มเตมิ กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 6 ปี สูตบัิตรตัวจรงิ และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพิ่มเติม กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปี ส าเนาสูตบัิตร, หากไมไ่ดเ้ดนิทางพร้อมบดิา หรอืมารดา 

ตอ้งมหีนงัสือยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขต 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง ท างานทีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง (ส าคญัมาก) เพือ่น าขอ้มูลของลูกคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้ง

ขอวซี่า 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิตอ่ลูกคา้ ) 

6. รูปถา่ยสี ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป  (สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่า ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

3.2 น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3.3 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

3.4 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพิวเตอร ์

3.5 ท่านทีใ่ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซ่ีา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากตน้สังกัดแนบมาดว้ย 

 

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

 
 
 
 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน และ แบบฟอร์มจองทัวร์ 
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***  กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์.......................................................................................... ..................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์............... .................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน  

4. เบอรติ์ดต่อ .................................... .................................................. 

กรอกข้อมูลส่วนตัว 

5.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กินฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกันอยู่ 

กรณทีี่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส...............................................................  อาชีพ ........................... ............... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีสามารถติดต่อได  ้(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 

9.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................... 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่...................................................................................................................... ............... รหัสไปรษณย์ี 

..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  
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12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

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

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันทีเ่ดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ข้อมูลส าหรบัโรงแรมท่ีพกั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)........................ 

18. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
ลงช่ือ ผูจ้อง..................................................................................................... 
  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั***  


