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 มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของนครฉงช่ิง 

 หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ชม 3 สะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่สุดของเอเชีย  

 ถ ้าฟูหยง ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ ้าสวยท่ีสุดของจีน  

 ชมผาหินแกะสลักขนาดใหญ่แห่งต้าจู๋ 

 ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย, หงหยาต้ง และหมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว 
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 ล่องเรือชมความงามแม่น  ้าแยงซีเกียง และแม่น  ้าเจียหลิง  

 ทดสอบความกล้า ณ จุด ชมวิวระเบียงแก้ว อวู่หลง 

 อาหารพเิศษ เมนสูุก้ีหม้อไฟฉงช่ิง , เป็ดปักก่ิง  

 
รายการท่องเท่ียว   ธนัวาคม 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 

วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู – ฉงช่ิง – อวู่หลง   
08.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D  เคาน์เตอรส์าย

การบนิ การบนิไทยสมายล ์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ
เอกสารการเดนิทางแกท่่าน 

11.05 น. ออกเดนิทางไปยงันครฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE 684 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิจยีงเปย่ นครฉงชิง่ เมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะ

เทยีบเท่า มณฑล (อกี 3 นครคอื ปกักิง่,เทยีนจนิ และเซี่ยงไฮ)้ เป็นเมอืงท่ารมิแมน้ํ่าแยงเซเีกยีงมา
แต่โบราณ ตวัเมอืงตัง้อยู่ระหวา่งแมน้ํ่าแยงซ ีและแม่น้ําเจยีหลงิเจยีง ถูกขนานนามวา่ เมอืงภูเขา เตา
ไฟ เมอืงในหมอก ปจัจุบนัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนกั หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบั
กระเป๋าสมัภาระแลว้  นําท่านเดนิทางสู่เมอืง อวู่หลง (Wulong) เมอืงตากอากาศ โอบลอ้มดว้ยภูเขา
สูง มแีมน้ํ่าอู่เจยีงไหลผา่น ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องฉงชิง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
นําท่านเขา้ทีพ่กั YUZHU GARDEN HOTEL, TIANYU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง อวู่หลง – อทุยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค ์(มรดกโลก) - จดุชมวิวระเบียงแก้ว -  
                      ชมการแสดงความประทบัใจอวู่หลง (Impression Wulong) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) นําท่านสู่ อทุยานหลุมฟ้า 

สะพานสวรรค ์(รวมรถอุทยาน และ รถกอลฟ์) แหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสุดทีไ่ดร้บัการรบัรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็น
มรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพาน
สวรรคแ์ห่งนี้เกดิจากการยุบตวัของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุ
ธรรมชาตขินาดใหญ่…. นําท่านทดสอบความกลา้ และความตื่นเตน้
เรา้ใจ กบัการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้ว จุด
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ลา่สุดของอทุยานฯ ซึ่งตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูจาก
ระดบัน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มี
ความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและ
ต่างประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นได้
ชืน่ชมทศันียภาพโดยรอบ และดา้นล่างทีส่ามารถมองทะลุไปยงักน้
หุบเขา*** กรณทีีท่างอทุยานประกาศปิด หรอืไม่อนุญาตใหไ้ปชมววิ ณ ระเบยีงแกว้ ดว้ยเหตผุลของ
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อุทยานฯ จะไม่มกีารคนืเงนิ หรอืจดัรายการอื่นทดแทน เนื่องจากอุทยานไดร้วมค่าใชจ้่ายไวท้ัง้
หมดแลว้ **** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 
บ่าย นําท่านโดยสารลฟิทแ์กว้ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งล่างทีร่ะดบัความลกึ

ประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้ จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชม
ความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิ
ธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี) ซึ่งประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรก คอื
สะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลอุอกไป
คลา้ยกบัสะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย,์ สะพานแห่งทีส่อง สะพาน
มงักรเขยีว ลกัษณะเป็นหน้าผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ที่
สาม หรอื สะพานมงักรดาํ ลกัษณะเป็นโตรกหน้าผาอยูใ่นส่วนทีแ่คบ
ทีสุ่ด แสงผา่นเขา้ไปน้อย ทําใหด้คู่อนขา้งมดืดาํ นอกจากนี้บรเิวณหุบ
เหวดา้นล่างยงัเป็นทีต่ ัง้ของ โรงเตีย๊มโบราณ ทีเ่คยเป็นจดุแวะพกัแรม
ยามคํ่าคนืของคนเดนิทางในสมยัโบราณทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทางลดัจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน 
นอกจากนี้ยงัเคยใชเ้ป็นฉากสําคญัของภาพยนตรจ์นี เรื่องศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง ของผูก้ํากบัชือ่ดงั 
จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นกัแสดงชัน้นํา คอื โจว เหวนิ ฟะ, เจย ์โชว ์และกงลี ่ อสิระถ่ายภาพความ
งามทางธรรมชาตติามอธัยาศยั  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
นําท่านชมการแสดง ความประทบัใจอวู่หลง (Impression Wulong) อกีหนึ่งผลงานของผูก้ํากบัมอื
ทอง จางอวีโ้หมว ซึ่งเนรมติหุบเขาเถา้หยวน ของอวูห่ลง ซึ่งลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง, หุบเหวและความ
เงยีบสงบของธรรมชาตเิป็นฉากหลงับอกเล่าเรื่องราว,วถิชีวีติและประวตัศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ 
ผา่นตวัละครกวา่ 500 ชวีติ โดยมคีนลากเรอื (หา้วจอื) เป็นผูเ้ล่า ประกอบกบัการรอ้งเพลงสดของ
นกัแสดงกวา่ 100 ชวีติทีต่อ้งรอ้งเพลงประกอบการแสดงตลอด 70 นาท ีและการใชเ้ลเซอร ์ระบบแสง 
ส ีเสยีง ทําใหก้ารแสดงจบลงดว้ยความประทบัใจแห่งอวูห่ลง 
หมายเหต ุ: ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม - 5 มนีาคม  ผูจ้ดัการแสดงฯ จําเป็นตอ้งงดการแสดงความ
ประทบัใจอวูห่ลง เนื่องจากสภาพอากาศ   บรษิทัฯ จงึไม่สามารถจดัใหช้มได ้และ ไม่มรีายการแสดง
อื่นทดแทน  
นําท่านเขา้ทีพ่กั YUZHU GARDEN HOTEL, TIANYU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสาม อวู่หลง - กระเช้าขึน้ชมถ า้ฟหูยง (มรดกโลก)  - ฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว –  
                        สวนเอ๋อหลิง - ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (5) นําท่านไปยงัสถานี

เคเบิล้คาร ์เพื่อโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ชมทศันียภาพระหวา่ง
เสน้ทางซึ่งผา่นเขือ่นกกัเกบ็น้ํา เพื่อขึน้ไปชม ถ า้ฟหูยง ไดช้ือ่วา่
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เป็นถํ้าทีส่วยทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของจนี คน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถํ้าหนิปนูอายกุวา่ 1.2 
ลา้นปี  พืน้ทีป่ระมาณ  

 
37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร อุณหภูมเิฉลีย่ภายในถํ้าประมาณ 16 
องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลกัพืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางเมตรให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการ
เดนิเทีย่วชมความงดงามทางธรรมชาตทิีเ่ตม็ไปด้วย หนิงอกหนิยอ้ย ในรูปต่างๆ ตามแต่ 
จนิตนาการของแต่ละคน เชน่ ม่านน้ําตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการงัใตท้ะเล, เสน้ผม, เขม็ ซึ่งมกีารจดัแสง
สภีายในถํ้าชว่ยเพิม่ความงดงามยิง่นกั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัฉงชิง่ ไปชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็น

หมู่บา้นทีม่ชีนเผา่กลุม่น้อยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยู ่  อาคาร
บา้นเรอืนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปตัยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้ 
อสิระใหท้่านสมัผสักลิน่อายยอ้นยุคสมยัราชวงศซ่์ง หมงิ ชงิ เลอืก
ซื้อของทีร่ะลกึหรอืของฝาก .....นําท่านชม สวนเอ๋อหล่ิง ตัง้อยู่
เขตหวจีงซึ่งอยู่แถบแม่น้ําแยงซเีกยีงและขนาบดว้ยเจยีงหลงิเดมิมี
ชือ่เรยีกวา่ “เอ๋อเซี่ยงหลิง่” สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ชอ่งแคบเขาซนัหลิง่ซึ่งมลีกัษณะเหมอืนคอห่าน จงึไดถู้ก
ขนานนามวา่ “สวนเอ๋อหลิง่” (สวนคอห่าน) และถอืไดว้า่เป็นชอ่งแคบทีม่รีะยะใกลน้ครฉงชิง่มากที่สุด 
ภายในบรเิวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชอืก ศาลาชมววิ ฯลฯ อกีทัง้ยงัมบีรรยากาศทีร่่มรื่นและท่าน
ยงัสามารถชมและเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทศันียภาพรอบๆนครฉงชิง่ ……. จากนัน้นําทา่นไป
ล่องเรือแม่น ้าเหลียงเจียง (2 แม่น้ํา) หรอืในความหมาย คอืการล่องเรอืทศันียภาพและความงดงาม
ของแม่น้ําแยงซเีกยีง และแม่น้ําเจยีหลงิในยามคํ่าคนื โดยเฉพาะแมน้ํ่าแยงซเีกยีงซึ่งมชีือ่เสยีงระดบั
โลก มคีวามยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ซึ่งตน้แม่น้ําอยู่ทีท่เิบตและมณฑลชงิไห่ ทางทศิตะวนัตก
และไหลผา่น ฉงชิง่ไปออกทะเลจนีตะวนัออก แม่น้ําแยงซเีกยีงซึ่งเป็นแมน้ํ่าทีย่าวที่สุดในเอเชยี หรอื 
ยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากแม่น้ําไนลใ์นทวปีแอฟรกิา  และแม่น้ําอะเมซอนในทวปีอเมรกิาใต ้   

คํ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (7) เมนูสุกีห้มอ้ไฟฉงชิง่ 
นําท่านเขา้ทีพ่กั HILTON HOTEL CHONGQING,  WYNDHAM GRAND PLAZA ROYAL 
HOTEL , CHONGQING MARRIOTT HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัท่ีส่ี  ฉงช่ิง – ต้าจู ๋  – ผาหินแกะสลกัต้าจู ๋(มรดกโลก) – ฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) นําท่านไปยงัเมอืง 

ต้าจู ๋ห่างจากฉงชิง่ประมาณ 160 กโิลเมตร นําท่านเทีย่วชม เมืองต้า
จู ๋ มสีมญานามวา่ “บา้นเกดิแห่งหนิแกะสลกั” ทัว่ทัง้เมอืงมศีลิปะรูป
ป ัน้หนิแกะสลกั กวา่ 50,000 ชิน้, จารกึคําสอนภาษาจนีถงึ 100,000 
ชิน้ กระจายกนัอยู่บนหน้าผากวา่ 75 จุด ใน บรเิวณ 5 ภูเขา คอื เปา่
ติง่ซาน, เปย่ซาน, หนนัซาน,สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน  ไดร้บั
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การจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหนิแกะสลกัของตา้จู๋เป็น
ศลิปะสมยัราชวงศถ์งั และซ่ง ลว้นแลว้แต่นําเสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน, หลกัธรรม
ลทัธเิต๋า และปรชัญาคําสอนของขงจื๊อทีช่าวจนีเคารพนบัถอื และ 
เป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลกัทางพระพุทธศาสนาที่มชีือ่เสยีง  1 ใน 4  แหง่ของจนี คอื ถํ้าผาโม่เกาค ู
ทีเ่มอืงตนุหวง มณฑลกานซู, ถํ้าพระพุทธหลงเหมนิทีล่ ัว่หยาง และถํ้าผาหยุนกงั ทีต่า้ถง มณฑลซาน
ซ ีซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศลิปะถํ้าสมยัเริม่ตน้ของจนี  ส่วนตา้จู๋เป็นงานศลิปะถํ้ายุคหลงั  (ครสิตศ์ตวรรษที่ 
9-13) ทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
บ่าย นําท่านชมความงดงาม งานศลิป์หนิแกะสลกัที ่เขาเป่าต่ิงซาน  (รวมรถแบตเตอรี)่ มคีวามสูงเหนือ

ระดบัน้ําทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมรีูปสลกัอยูก่วา่ 
10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหน้าผากวา่ 500 เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลกัหนิ 
สมยัราชวงศซ่์ง เชน่ พระพุทธเจา้ปางปรนิพิพาน, รูปสลกัเจา้แม่กวนอมิพนัมอื,วฏัสงัสาร หรอืวง
เวยีนชวีติ, พระศรอีรยิะเมตตรยั อสิระเทีย่วชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
สมควร นําท่านเดนิทางกลบัฉงชิง่ .....นําท่านไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ตัง้อยู่บรเิวณ
อนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึชยัชนะในการทาํสงครามกบัญี่ปุน่ แต่ปจัจุบนักลายเป็น
ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง  เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ กวา่ 3,000  รา้นอาหาร ชอ้ปป้ิง
มอลลข์นาดใหญ่ ใหท้า่นอสิระเดนิชมและชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (10) 
นําท่านเขา้ทีพ่กั HILTON HOTEL CHONGQING,  WYNDHAM GRAND PLAZA ROYAL 
HOTEL , CHONGQING MARRIOTT HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้า ฉงช่ิง – หงหยาต้ง – กรงุเทพฯ   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (11) นําท่านเดนิทางกลบัฉงชิง่  เท่ียวชมหงหยาต้ง อาคารขนาด

ใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกบัแมน้ํ่าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้
, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน้ําชา โรงละครซึ่งลว้นแลว้แต่ก่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์
และบรรยากาศยอ้นยุคสาํหรบันกัท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วชม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) เมนูเป็ดปกักิง่ 
หลงัอาหารนําทา่นไปยงัสนามบนิ  

16.10 น. ออกเดนิทางกลบัโดยเทีย่วบนิที ่WE 685 บรกิารอาหารและเครื่องดืม่ 
18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

************************************************* 
                              รายการทวัรเ์ส้นทางฉงช่ิง ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพืน้เมืองต่าง ๆ 
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อตัราค่าบริการ   (บาทต่อท่าน)     ธนัวาคม 2559 - กมุภาพนัธ ์2560 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็อายุ 2-11 ปี 

พกัร่วมกบั 
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
มีเตียงเสริม 

เดก็อายุ 2-11 ปี  
พกัร่วมกบั  
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
ไมม่ีเตียงเสริม    
 

พกั
เด่ียว 
 

3-7, 10-14 ธนัวาคม 2559 25,900 25,900 24,900 4,000 

29 ธนัวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 27,900 27,900 26,900 5,000 

18-22 มกราคม 2560 25,900 25,900 24,900 4,000 

9-13, 23-27 กมุภาพนัธ ์ 25,900 25,900 24,900 4,000 

 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป กลบักรุงเทพฯ - ฉงชิง่ - กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิการบนิไทยสมายล ์ 
2. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  4  คนื (หอ้งละ 2 ท่านต่อหอ้ง)  
3. ค่าอาหาร 12 มือ้ตามรายการ 
4. ค่ารถนําเทีย่วตามรายการ  
5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
6. ค่าวซ่ีา ปกต ิ4  วนัทําการ 1,500 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
7. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท  

        *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยู่ในขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัราน้ีไมร่วม 
1. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระส่วนทีเ่กนิจาก 20 กโิลกรมั ** สายการบนิเป็นผูแ้จง้ราคาน้ําหนกัสว่นทีเ่กนิ* 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี คา่เครื่องดื่ม นอกจากรายการ 
 
 

เพื่อเป็นการรกัษาและรณรงคส์ิง่แวดลอ้ม ตามนโยบายของรฐับาลทอ้งถิน่ (บางมณฑล) สิง่ของใชค้รัง้เดยีวทิง้ 
เชน่ สบู่ ยาสฟีนั แปรงสฟีนั แชมพู หมวกอาบน้ํา ในโรงแรมต่างๆ งดใหบ้รกิารฟร ี

ขอความกรุณานกัท่องเทีย่วทุกท่านจดัเตรยีมของใชด้งักล่าว พกใส่กระเป๋าเดนิทางไปใชเ้อง 
กรณตีอ้งการใชข้องโรงแรม มคี่าบรกิารเพิม่ตามทีโ่รงแรมกําหนด 
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3. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวนั (10 หยวน x 2 คน x 5  วนั = 100 

หยวน) / หวัหน้าทวัร ์คนละ 50 บาทต่อคนต่อวนั 
4. ค่าทําหนงัสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนงัสอืต่างดา้ว / ค่าวซ่ีาด่วน 
5. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7 % และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  3% 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าวา่งสําหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว จํานวน  2 ใบ  พืน้หลงัสฟ้ีาหรอืวา่สขีาว รูปภาพสเีท่านัน้ และตอ้งเป็นภาพทีถ่า่ยไม่เกนิ 

6 เดอืน โดยอดัดว้ยกระดาษสาํหรบัถ่ายภาพเท่านัน้ 
4. สําหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอสําเนาหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 

(กรณวีซ่ีาจนีอยู่ในหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ขอสาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซ่ีาจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. สําหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวซ่ีา และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง และ กรุณากรอกขอ้มูล
ตามความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานททีํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน ญาตทิี่
ตดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ํางาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิ
โปรดรบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ( อายุตํ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบสําเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไม่มบีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพือ่เป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อาํเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การทาํวซ่ีาท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การ
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างด ีหากทา่นทําบตัรหายใน
ระหวา่งการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทติย์ 

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนตา่งชาตทิีท่าํงานในประเทศ
ไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไม่ไดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ดําเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมสําหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ 
 
- พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
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- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
- ใบอนุญาตการทํางาน 
- หนงัสอืวา่จา้งในการทาํงาน 
- สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
- กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจนีอาจปฎเิสธไม่รบัทาํวซ่ีาใหท้่านในกรณดีงัตอ้งไปนี้ 
- ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
- นํารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
- นํารูปถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทําวซ่ีา รูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษ

สตกิเกอร ์หรอื รูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
13. ปกตแิลว้การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีรวมอยู่ในคา่ทวัรแ์ลว้ซึ่งเป็นการขอปกต ิ4 วนัทําการ  หากท่านใดยื่นขอวี

ซ่าล่าชา้ สถานทูตจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีร่งด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,050 บาท หากกรณดีว่นทีสุ่ด 1 วนั 
1,650 บาทต่อทา่น 

14. กรณวีซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานทูตไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการดาํเนินการ
เล่มละ 500 บาท สําหรบัการยืน่ปกต ิ และ 750 บาท สําหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศนูยบ์รกิารยื่นขอวซ่ีาของ
สถานทูตจนี   
 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ  15,000  
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 15 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4  สปัดาหก่์อนเดินทาง 
 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําทกุกรณ ี
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 8-14 วนั คดิค่าใชจ้่าย 80 %ของราคาทวัรใ์นทกุรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณ ี
 
เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ตํ่า 25 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  

 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ 
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       เปลีย่น แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 

2. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 
   เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

3. หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืงดว้ยเหตผุลทางการเมอืง หรอืการเมอืงระหวา่งประเทศ ซึ่งอยู่ 
       นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใหแ้กท่่านไม่วา่กรณใีดๆ (ไม่วา่ทัง้หมด 
       หรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาตติ่างๆ การนดัหยดุงาน การสไตรค ์การลา่ชา้ของสายการ 
       บนิ และปญัหาอนัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล 

4. ค่าบรกิารทีท่า่นชาํระเป็นการชาํระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้าํระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด     
       เชน่กนัหากท่านมไิดท้่องเที่ยวตามรายการ หรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในชว่งหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไม่วา่กรณใีด ๆ  
ทัง้สิน้ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะ
สามารถคนืเงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิคา่เสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสดุวสิยั โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้ากอ่น 

6. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
กรณุาแจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่าน
ออกบตัรโดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯ แล้วปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลิก บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

 
 


