
 

ฉงชิง่ อูห่ลง  หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ 5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – มถินุายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ฉงชิง่ อูห่ลง  ไมล่งรา้นชอ้ปฯ หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ น ัง่รถไฟทะลุตกึ 

ตามรอยสถานทีถ่า่ยท ามวิสคิวดีโีอ TF BOYS .... ปราสาทในฝนั 

เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) – ระเบยีงแกว้ - วดัฮวาเหยยีน 

หา้งสรรพสนิคา้มสีไลดเ์ดอร-์ถนนเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้ 

พเิศษ !! น ัง่รถไฟทะลุตกึ 

 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - ฉงชิง่ (สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) (WE684 : 

10.30-14.50) -อูห่ลง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบินไทยสมายล ์  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ

เดนิทางและสัมภาระใหก้ับท่าน 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

14.50 น. เดนิทางถงึ เมอืงฉงชิง่ (สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซึง่ครัง้

หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมนิตั๋งในสมัยที่ญีปุ่่นรุกรานประเทศจีน แต่เดมิ

นั้นฉงชิง่เป็นเมืองเอกที่ข ึน้กับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทาง

รัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชิง่เป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิง่

ข ึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงท าใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็น

ศูนยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ทีอ่ยู่ทางทศิตะวันตก หลังผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านสู ่เมอืงอูห่ลง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 

 

วนัทีส่อง เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถ

แบตเตอรี)่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาตริะดับ 4 A ของ

ประเทศจนี อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าอวู่เจยีงในระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน ้าทะเล 

มยีอดเขาสงูสดุที ่2033 เมตร อทุยานเขานางฟ้ามชีือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาติ

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัศจรรย ์คือ มี

ป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลีย้งสัตว ์และมีลานหมิะในฤดูหนาว ปกตภูิเขา

นางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เลีย้งสัตวอ์ันดับ 1 ทางภาคใตข้องประเทศจนี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านพสิูจน์ความกลา้กับ ระเบยีงแกว้อู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานที่มีพื้นที่

หนา้กวา้งที่กวา้งที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหนา้ผาสูง จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร  

สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้

ผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   

ถือไดว่้าเป็นจุดชมวิวสะพานแกว้ที่ติดอันดับแผ่นกระจกกวา้งที่สุดในโลกและอสิระชอ้ปป้ิง

บรเิวณโดยรอบตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสุดที่ไดรั้บการรับรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี 

ค.ศ.2007 อทุยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกดิจากการ

ยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาตขินาดใหญ่ หลังจากนั้นน าท่าน โดยสารลฟิท์

แกว้ ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลว้จะพบกับ

เสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิ

ธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ 

ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์

สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพาน

แห่งทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนทีแ่คบที่สดุ แสงผ่านเขา้ไป

นอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมดืด า นอกจากนี้ยังสรา้งจ าลองเพือ่ใชเ้ป็นฉากส าคัญของภาพยนตร์จีน 

เรือ่งศกึโค่นบัลลังกวั์งทอง ของผูก้ ากับชือ่ดัง จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้น า คอื โจว 

เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม อูห่ลง-ฉงชิง่-วดัฮวาเหยยีน-ปราสาทในฝนั-น ัง่รถไฟทะลุตกึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉงชิง่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช่ัวโมง) ระหว่างทาง แวะชมทุ่ง

ดอกมัสตารด์ พบกับทุ่งสทีองระรานตาหรือจะเรยีกว่าเป็นทะเลสเีหลอืงผ่านคลื่นทีไ่หวเอนไป

ตามสายลม ดอกมัสตารด์เริม่บานปลายกมุภาพันธถ์งึปลายเดอืนมถุินายน ใหท้่านอสิระถ่ายรูป 

เก็บภาพความประทับใจ เพราะทราบกันดีว่าในหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียว ใหท้่านซมึซับความ

สวยงามผ่านธรรมชาตอิันงดงาม 

หมายเหตุ : ดอกไมจ้ะออกดอกประมาณช่วงปลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายน 

และดอกไมจ้ะมมีากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศไมส่ามารถก าหนดได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

น าท่านไหวพ้ระขอพร วดัฮวาเหยยีน วัดเก่าแก่และมีชือ่เสยีงของเมอืงฉงชิง่ หลังจากนัน้น า

ท่านชม ปราสาทในฝัน ตัง้อยู่ในสวนหัวเซงิ เป็นที่เที่ยว ระดับ 3A อยู่ในเมืองฉงชิง่ ภายใน

บรเิวณประสาทรอบลอ้มไปดว้ยภูเขา ใหค้วามรูส้กึเหมอืนอยู่ในปราสาทในนยิาย ปราสาทแห่ง

นี้ไดรั้บความนยิมขึน้ เนื่องจาก วงบอยแบรนดข์องจนี  TF BOYS วงบอยแบรนดข์องจนี ไดใ้ช ้

สถานทีแ่ห่งนี้ถ่ายมวิสคิวดีโีอ ชือ่ว่า "Magic Castle" เมือ่ปี 2014 ทีผ่่านมา 

หลังจากนัน้น าท่าน สมัผสัประสบการณ์ใหม.่..น ัง่รถไฟฟ้าทะลุตกึ ความแปลกขอรถไฟฟ้า

สายนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ใหว้ิง่ลอดภายใตอ้าคารสูงกว่า 19 ชัน้ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กนิพิน้ทีชั่น้ 

6-8 หนึง่เหตุผลกเ้พือ่ความสะดวกสบายของประชาชนในตกึนี้ทีส่ามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

ทีพ่กั TIANYOU HOTEL OR SAME 

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระท ัง้วนั(ไมร่วมรถ ไมร่วมอาหารกลางวนั-เย็น ไมร่วมไกด)์ 

 

OPTION  : ผาหนิแกะสลกัตา้จู ๋หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

อสิระท ัง้วนั(ไมร่วมรถ ไมร่วมอาหารกลางวนั-เย็น ไมร่วมไกด)์ 
OPTION :  ผาหนิแกะสลักตา้จู๋ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่ 



 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

  อสิระทัง้วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น ไม่รวมไกด)์ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั TIANYOU HOTEL OR SAME  

NO.121, Zhongshan Third Road, Yuchung, Chongqing, China, 400015 

 

วนัทีห่า้ หา้งสรรพสนิคา้มสีไลดเ์ดอร-์ถนนเจีย่ฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีง

เป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (16.20-18.30) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม  หา้งสรรพสนิคา้มสีไลดเ์ดอร ์(ไม่รวมค่าลงสไลด)์  หา้งสรรพสนิคา้ในนครฉงชิง่ 

เปิดตัวสไลเดอร์ที่ ก าลังกลายเป็นเทรนดท์ี่ไดรั้บความนยิมของหา้งสรรพสนิคา้ที่ประเทศจนี

กันในตอนนี้ ซึง่สไลเดอร์นี้มคีวามยาวกว่า 16 เมตร จะพาลูกคา้ลงจากชัน้ 4 มายังชัน้ล่างสดุ

ในเวลาเพียง 12 วนิาทีเพื่อเอาใจลูกคา้ที่มีเวลาเร่งรีบ   น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิ

เจีย่ฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพื่อร าลึกถึงชัยชนะในการท า

สงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้กว่า 3,000 รา้น ซึง่มีทัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิง 

น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ รา้นอาหารพื้นเมือง รา้นน ้าชา โรงละคร ซึง่ลว้น

แลว้แต่กอ่สรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเที่ยว

ทีม่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

  ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 

16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ  โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  

18.30 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ  โดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลง

รายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ

และในกรณทีีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,800 บาท 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

** กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรุณาเช็คราคาอกีคร ัง้ ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

➢ การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

➢ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครั้ง 

เพื่อเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความ

ผดิพลาด ทางบรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

➢ การช าระค่าบรกิาร 

• กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

• กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

➢ การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 
12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

07-11 มนีาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

21-25 มนีาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

09-13 เมษายน 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 

11-15 เมษายน 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 

18-22 เมษายน 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 

06-10 พฤษภาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

13-17 พฤษภาคม 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

27-31 พฤษภาคม 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 

10-14 มถิุนายน 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์
ต ัว๋เครือ่งบนิ รวมวซีา่(4 วนัท าการ) 



 

• ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่า

ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

✓ ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่ารถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

✓ รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× กระเป๋าเดนิทาง 

× ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

× กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซัก

รดีฯลฯ 

× ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

× ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรไ์ทยแลว้แต่ดุลพนิจิและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 

 

 



 

หมายเหตุ 

❖ บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่

สงบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, อบัุตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เหตุสดุวสัิย อืน่ๆ เป็นตน้ 

❖ หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่

รับผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

❖ ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะ

ปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

❖ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

❖ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และ

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ

เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

❖ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าหรบัผูท้ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วค่าบรกิารดังนี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,800 บาท  

- ยืน่ด่วน 2 วันท าการ 2,925 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 



 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับ

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

ขอ้มูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่

ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก

สถานทูตตรวจสอบไดว่้าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ

โทรศัพทส์ุม่ตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบ

ล่วงหนา้   

ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนี

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิม่ 5,500 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

• พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่า และ

ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

• รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเท่านัน้]

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 



 

• หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

• ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

• รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

• ไม่สว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5. สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้น

ทีแ่ปล 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน 

สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมี

การปรบัราคาภาษนี า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนั

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

  

 

 

 

 

 



 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................... ........................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................ ....................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................. ................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................... ..................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ................................................ ....................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................ 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน..... ..................ปี................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 



 

 

หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


