
BHT9200086 ทวัรจี์น หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกวา่นเซิ่น 

หลมุฟ้าสะพานสวรรคต์า้ จู๋ 5 วนั 4 คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค ์| ผาหินแกะสลกัตา้จู๋ | โชวจ์างอวีโ้หมว | 
 ลิม้รสตน้ต ารบัหมาลา่ หมอ้ไฟฉงชิ่ง | กระเชา้ขา้มแม่น า้ชมวิว |  สะพานกระจกว่านเซ่ิน  

 

 
 

 

  

 

 

เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง  20,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3. อู่หลง - ว่านเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สดุ (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง  
วนัท่ี 4.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเชา้ชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัที่ 5.    ชอ้ปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-

18.30) 
 
 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) 
(WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์ 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรฐับาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับมณฑลซื่อชวน 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรฐับาลกลาง จึงท าใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง  น าท่านชม หมู่บ้าน
โบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บา้นที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคง
รูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดิมไว ้อิสระใหท้่านสมัผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ์่ง หมิง ชิง เลือกซือ้ของที่ระลึก
หรือของฝาก น าท่านออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพาน
สวรรค ์(รวมรถแบตเตอร่ี) - โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น า้อวู่เจียงในระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน า้ทะเล มียอดเขาสูงสดุที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกนัไปในแต่ละฤด ูจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิง
มหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้า
เป็นทุ่งหญา้เลีย้งสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  

 
น าท่านพิสจูนค์วามกลา้กับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานที่มีพืน้ที่หนา้กวา้งที่กวา้งที่สดุในโลก 
จุดชมวิวแห่งนีเ้ป็นหนา้ผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร 
ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกวา้งที่สุดในโลกและอิสระช้อปป้ิงบริเวณ



โดยรอบตามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสดุที่ไดร้บั
การรบัรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้กิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นน าท่ าน 
โดยสารลิฟทแ์กว้ ลงไปสู่หบุเหวเบือ้งล่างที่ระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดินเทา้
เที่ยวชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกับ
สะพานเชื่อมสวรรคก์บัโลกมนษุย ์สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟ้า และ
สะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ท าให้ดู
ค่อนขา้งมืดด า นอกจากนีย้งัสรา้งจ าลองเพื่อใชเ้ป็นฉากส าคญัของภาพยนตรจ์ีน เรื่องศกึโค่นบลัลงักว์งัทอง ของผูก้  ากบั
ชื่อดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย ์โชว ์และกงล่ี อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้  ากบัจางอวีโ้หมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลงใหเ้ป็นฉาก 

โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตรข์องผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว ์มีผูแ้สดงกว่า 500 คนและชม
ระบบแสง สี เสียง อนัยิ่งใหญ่ ตระการตา 

 
 หมายเหตุ : พีเรียดตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 ไม่รวมโชวเ์นื่องจากอาจจะปิดช่วงหนา้หนาว  ทางบรษิัทสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินใดๆทัง้สิน้ เนื่องจากไม่ไดค้ิดรวมในราคาทวัร ์



ทีพ่กั JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5* 

วันที่ 3 
 อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอร่ี) -  
ฉงช่ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 หลังรบประทานอาหารเชา้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองว่านเซ่ิน (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองนีต้ัง้อยู่ทางตะวันตก

เฉียงใตข้องจีน น าท่านชม สะพานแก้วลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรูปตวั A มีความยาวกว่า 80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์
แคนยอน สกายวอรค์ของอเมรกิาที่มคัวามยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวต่างๆๆมากมาย 

 
 หมายเหต ุทางสถานท่ีท่องเที่ยว จ ากดัอายผุูท้ี่เล่นกิจกรรมต่างๆ  

- ผูท้ี่มีอาย ุ70 ปีขึน้ไป ตอ้งมีผูต้ิดตามในการเดินสะพานแกว้ 
- ผูท้ี่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สามารถเดินสะพานกระจกได ้แต่ไม่สามารถเล่นกิจกรรมหวาดเสียวอื่นๆได ้ 
- ผูท้ี่มีอายมุากกว่า 48 ปี  และผูท้ี่มีน า้หนกั 85 ขึน้ไป ไม่สามารถนั่งชิงชา้ลอยฟ้าได ้ฯลฯ 

เวลาเที่ยวชมไดม้ากนอ้ย ขึน้อยุ๋กบัจ านวนนกัท่องเที่ยว ณ วนันัน้ๆ  
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

  และน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักทีเ่ป่าต่ิง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉง
ช่ิง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น ้าแยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 จากนัน้เดินทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกบัมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมือง

ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ ้) เป็นเมืองท่าริม
แม่น า้แยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้แยงซี และแม่น า้เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา 
เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนกั เดินทางถึงเมืองตา้จู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 
กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บา้นเกิดแห่งหินแกะสลกั” ทั่วทั้งเมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลักกว่า 50 ,000 ชิน้ จารกึค า
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนัน
ซาน สือเหมินซาน และสือจว้นซาน  
น าท่านเขา้ชมและอิสระช็อปป้ิง เมืองโบราณชางโจว   

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  



 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนส
โกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของตา้จู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศถ์ังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอเรื่องราวทางพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรชัญาค าสอนของขงจื๊อที่ชาวจีนเคารพนบัถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหิน
แกะสลกัทางพระพทุธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ า้ผาโม่เกาค ูที่เมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพทุธ
หลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ า้ผาหยนุกัง ท่ีตา้ถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศิลปะถ า้สมยัเริ่มตน้ของจีน ส่วนตา้จู๋เป็น
งานศิลปะถ า้ยคุหลงั (ครสิตศ์ตวรรษที่ 9-13) ท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัที่
เขาเป่าติ่งซาน มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลกั
อยู่กว่า 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศซ์่ง 
เช่น พระพุทธเจา้ปางปรินิพพาน รูปสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระ
เที่ยวชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั เมอืงฉงชิ่ง(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดินเจ่ียฟ่าง
เปย ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อร  าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3 ,000 รา้น ซึ่งมีทั้งอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาด
ใหญ่ อิสระเดินชมและชอ้ปป้ิง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านขึน้ กระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซีเกียง เป็นการขา้มแม่น า้แยงซีเกียงไปยงัอีกดา้นหน่ึงของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถ

ชมวิวเมืองและแม่น า้ที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคืน จะไดเ้ห็นสะพานที่ตกแต่งดว้ยแสงไฟ ชวนใหรู้ส้ึกว่า นครฉงชิ่ง
เหมือนสาวงาม ที่มีทัง้ความสวย ยงัอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวิตชีวา 

 
 หมายเหตุ ：หาก ณ วันเดินทางกระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซีเกียงแจ้งปิดปรับปรุง ทางบริษัทขอ



สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเป็นเทีย่ว น่ังรถไฟทะลุตึกแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่
มีคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 น าท่าน สมัผสัประสบการณใ์หม่...น่ังรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ใหว้ิ่ง
ลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่  กินพิ ้นที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก็เพื่อความ
สะดวกสบายของประชาชนในตกึนีท้ี่สามารถใชบ้ริการไดส้ะดวก 

 

 
ทีพ่กั MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 
ช้อปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียง
เป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 น าท่าน อิสระช้อปป้ิงทีย่่าน Chaotianmen ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก น าท่านสู่ หงหยาต้ง อาคาร

ขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกับแม่น า้เจียหลิง โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหาร
พืน้เมือง รา้นน า้ชา โรงละคร ซึ่งลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยคุส าหรบั
นกัท่องเที่ยวที่มา 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 



16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเทีย่วบินที ่ WE685  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวสัดิภาพ  

 

 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไมม่ีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้มร่วมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 ก.ก.   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ต้าจู ๋  5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-08 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 17,400.- 
วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 19,400.- 
วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,500.- 18,400.- 
วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 17,400.- 
วนัท่ี 09-13 พ.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 16,400.- 
วนัท่ี 19-23 พ.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 16,400.- 
วนัท่ี 02-06 มิ.ย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 17-21มิ.ย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 27 มิ.ย. -01 ก.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 15,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวซี่า(4 วันท าการ) 



 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ตอ้งด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง  
ด้วยตวัท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพื่อ
ตรวจสอบวา่ 
                กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และ 

ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพกัคู่ ( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั  
**ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษทั ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบิน 

ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   



         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนตา่งของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน  
(ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   

        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัิเหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิัทได ้ 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด  ค่าโทรศพัท ์ คา่มินิบาร์
ในหอ้ง 
      และค่าพาหนะตา่งๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ 
ก าหนด   
      หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษนี ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนตา่ง
เพิ่ม 
3.  ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทริป/ทา่น    
      ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ทา่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
4.   ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีน(4วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บริษัทฯ  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง 



            โดยอตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ  และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทัง้
ส่งรายชื่อส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ื่อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด  วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ
ค่าเสียหาย  
            อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางไป-กลบัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดต่อประสานงานกบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง  
                บรษิัท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิัท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น 
เนื่องจาก  
                เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลง
ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทน
จ าหน่าย(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บรษิัท อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อเป็นการ
แจง้ยกเลิกกบัทางบรษิัทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ชีื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษิัท อยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงิน
ค่าบรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารต่างๆ และหนา้
สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน า
เทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคนืให้แกนั่กท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  
ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของค่าบรกิารที่ช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ยกว่า 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไม่นบัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

** การจา่ยเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ย
จริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน   การจองทีพ่กั   และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 



4.5 การติดต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวันหยดุท า
การของทางบรษิัท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางทีบ่ริษทัได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษทั
ยินดีคนืเงนิค่าบริการตามทีล่กูค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนกอ่นการจองทัวรท์กุคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้น
รายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือน
การเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่นอนัเกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
        6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย 

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็น
หลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 



**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2.หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จาก
คอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3.ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซี่า 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5.เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท  างาน ญาติที่ตดิต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซา่ เล่มที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษิัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้
บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซา่ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซี่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อหนังสือเดินทางต่างชาติ 

- ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศ
ไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบรษิัทสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 



     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารทีต่อ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซี่า และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริ ้
นจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ที่ถา่ยไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายที่มวีิวดา้นหลงั ท่ีถา่ยเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวซี่า 
4.น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถา่ยสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อตัราคา่วซี่าดว่น ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เมื่อท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ ยื่นวซี่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  
1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 



 
 
 

 
ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เนือ้สตัว ์ 
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 


