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ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค ์| ผาหินแกะสลกัตา้จู๋ | โชวจ์างอวีโ้หมว | 
 ลิม้รสตน้ต ารบัหมาลา่ หมอ้ไฟฉงช่ิง | กระเชา้ขา้มแม่น  า้ชมววิ |  สะพานกระจกวา่นเซิ่น  

 

 
 

 

  

 

 

 

หนีหา่ว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิน่  

หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ตา้จู ๋  5 วัน 4 คืน  
เดินทาง เมษายน – มถิุนายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  20,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ฉงชิ่ง (สนามบนิฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโขว่- อู่หลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟา้ (รวมรถไฟเหลก็) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟา้สามสะพานสวรรค ์ (รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3. อู่หลง - วา่นเซิ่น – สะพานกระจกท่ียาวท่ีสดุ (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง  
วนัท่ี 4.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัท่ีเป่าติง่ (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดนิเจ่ียฟ่างเปย - ขึน้กระเชา้ชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัท่ี 5.    ชอ้ปปิง้ย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-

18.30) 
 
 
 



  2 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) 
(WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์E สายการบินไทยสมายล ์ 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับท่าน 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฉงชิง่(สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) โดยเท่ียวบนิท่ี WE684 
14.50 น. เดนิทางถึง เมืองฉงชิง่ (สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกท่ีขึน้กับมณฑลซ่ือชวน 
ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกบัรฐับาลกลาง จึงท าใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าท่านชม หมู่บ้าน
โบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคง
รูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดมิไว ้อิสระใหท้่านสมัผสักลิน่อายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ์่ง หมิง ชิง เลือกซือ้ของท่ีระลึก
หรือของฝาก น าท่านออกเดนิทางจากเมืองฉงชิ่ง สู ่เมืองอู่หลง(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

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

วันที ่2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพาน
สวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อทุยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ

ของแมน่ า้อวู่เจียงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสงูสดุท่ี 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาตท่ีิแตกตา่งกนัไปในแต่ละฤด ูจนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่ง
มหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว ์และมีลานหิมะในฤดหูนาว ปกติภูเขานางฟ้า
เป็นทุ่งหญา้เลีย้งสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  

 
น าท่านพสิจูนค์วามกลา้กบั ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานท่ีมีพืน้ท่ีหนา้กวา้งท่ีกวา้งท่ีสดุในโลก 
จดุชมววิแห่งนีเ้ป็นหนา้ผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  ส่วนท่ีย่ืนออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร 



  3 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

ความสงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วท่ีติดอันดับแผ่นกระจกกวา้งท่ีสุดในโลกและอิสระช้อปปิ้งบริเวณ
โดยรอบตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตแิหล่งใหม่ล่าสดุท่ีไดร้บั

การรบัรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้กิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลังจากนั้นน าท่ าน 
โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งท่ีระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถึงแลว้จะพบกับเสน้ทางเดินเทา้
เท่ียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลอุอกไปคลา้ยกับ
สะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนษุย ์สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟ้า และ
สะพานแห่งท่ีสามคือ สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผ่านเขา้ไปน้อย ท าให้ดู
คอ่นขา้งมืดด า นอกจากนีย้งัสรา้งจ าลองเพ่ือใชเ้ป็นฉากส าคญัของภาพยนตรจี์น เร่ืองศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง ของผูก้  ากับ
ช่ือดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงล่ี อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 

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

โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว ์มีผูแ้สดงกว่า 500 คนและชม
ระบบแสง สี เสียง อนัยิ่งใหญ่ ตระการตา 



  4 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

 
 หมายเหตุ : พีเรียดตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ไมร่วมโชวเ์น่ืองจากอาจจะปิดช่วงหนา้หนาว  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินใดๆทัง้สิน้ เน่ืองจากไมไ่ดค้ดิรวมในราคาทวัร ์
ทีพั่ก JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5* 

วันที ่3 
 อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอรี่) -  
ฉงชิ่ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 หลงัรบประทานอาหารเชา้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองว่านเซิ่น (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองนีต้ัง้อยู่ทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องจีน น าท่านชม สะพานแก้วลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรูปตวั A มีความยาวกว่า 80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์
แคนยอน สกายวอรค์ของอเมรกิาท่ีมคัวามยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียวตา่งๆๆมากมาย 

 
 หมายเหต ุทางสถานท่ีท่องเท่ียว จ ากดัอายผุูท่ี้เลน่กิจกรรมตา่งๆ  

- ผูท่ี้มีอาย ุ70 ปีขึน้ไป ตอ้งมีผูต้ดิตามในการเดนิสะพานแกว้ 
- ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สามารถเดนิสะพานกระจกได ้แตไ่มส่ามารถเลน่กิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได ้  
- ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 48 ปี  และผูท่ี้มีน า้หนกั 85 ขึน้ไป ไมส่ามารถนั่งชิงชา้ลอยฟา้ได ้ฯลฯ 

เวลาเท่ียวชมไดม้ากนอ้ย ขึน้อยุ๋กบัจ านวนนกัท่องเท่ียว ณ วนันัน้ๆ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

  และน าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิง่(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 



  5 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที ่4 
ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหนิแกะสลักทีเ่ป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉง
ช่ิง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 จากนัน้เดนิทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ตดิกบัมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่งเป็นเมือง

ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง เทียนจิน และเซ่ียงไฮ ้) เป็นเมืองท่าริม
แมน่ า้แยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้แยงซี และแม่น า้เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา 
เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองตา้จู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 
กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บา้นเกิดแห่งหินแกะสลกั” ทั่วทัง้เมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลกักว่า 50 ,000 ชิน้ จารึกค  า
สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนัน
ซาน สือเหมนิซาน และสือจว้นซาน  
น าท่านเขา้ชมและอิสระช็อปปิง้ เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ไดร้บัการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนส

โกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลกัของตา้จู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศถ์ังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอเรื่องราวทางพทุธ
ศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรชัญาค าสอนของขงจื๊อท่ีชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหิน
แกะสลกัทางพระพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ า้ผาโมเ่กาค ูท่ีเมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพทุธ
หลงเหมนิท่ีลั่วหยาง และถ า้ผาหยนุกงั ท่ีตา้ถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศลิปะถ า้สมยัเริ่มตน้ของจีน ส่วนตา้จู๋เป็น
งานศลิปะถ า้ยคุหลงั (ครสิตศ์ตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัท่ี
เขาเป่าติง่ซาน มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลกัพระพทุธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลกั
อยู่กวา่ 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศซ์่ง 
เช่น พระพทุธเจา้ปางปรนิิพพาน รูปสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระ
เท่ียวชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั   

 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบั เมืองฉงชิง่(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่าง
เปย ตัง้อยู่บรเิวณอนสุาวรียป์ลดแอก ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือร  าลึกถึงชัยชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบนักลายเป็น
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ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 3 ,000 รา้น ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิ้งมอลลข์นาด
ใหญ่ อิสระเดนิชมและชอ้ปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านขึน้ กระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซีเกียง เป็นการขา้มแมน่ า้แยงซีเกียงไปยังอีกดา้นหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ท่านสามารถ

ชมววิเมืองและแม่น า้ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคืน จะไดเ้ห็นสะพานท่ีตกแต่งดว้ยแสงไฟ ชวนใหรู้ส้ึกว่า นครฉงชิ่ง
เหมือนสาวงาม ท่ีมีทัง้ความสวย ยงัอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวติชีวา 

 
 หมายเหตุ ：หาก ณ วันเดินทางกระเช้าข้ามแม่น ้าแยงซีเกียงแจ้งปิดปรับปรุง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเป็นเที่ยว น่ังรถไฟทะลุตึกแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่
มีคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้ 

 น าทา่น สมัผสัประสบการณใ์หม่...น่ังรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟา้สายนีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ใหว้ิ่ง
ลอดภายใต้อาคารสูงกว่า 19 ชั้นท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิน้ท่ีชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก็เพื่อความ
สะดวกสบายของประชาชนในตกึนีท่ี้สามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

 

 
ทีพั่ก MINSHAN HOTEL OR SAME 4* 



  7 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

วันที ่5 
ช้อปป้ิงย่านเฉ่าเทยีนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียง
เป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่าน อิสระช้อปป้ิงทีย่่าน Chaotianmen ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ เสือ้ผา้ รองเทา้ ของฝาก น าท่านสู ่หงหยาต้ง อาคาร

ขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกบัแมน่ า้เจียหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหาร
พืน้เมือง รา้นน า้ชา โรงละคร ซึ่งลว้นแลว้แตก่่อสรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรบั
นกัท่องเท่ียวท่ีมา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย 
16.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  โดยเทีย่วบนิที ่ WE685  
18.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)  โดยสวสัดภิาพ  
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 โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ทอ่งเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 
 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 

หนีห่าว ฉงช่ิง สะพานกระจกว่านเซิน่ หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ต้าจู ๋  5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
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 ม.ิย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 17-21ม.ิย. 63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 16,900.- 
วนัท่ี 27 ม.ิย. -01 ก.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 15,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ รวมวซ่ีา(4 วันท าการ) 
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 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการทีเ่คานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือ
ตรวจสอบวา่ 
                กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และ 

ท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
**ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบนิ 
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ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบั 

ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบสว่นต่างของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน  
(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่มนิิบาร์
ในหอ้ง 
      และค่าพาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ 
ก าหนด   
      หรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิม่ 
3.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทริป/ท่าน    
      ส าหรบัสว่นท่ีเพิม่เติมแก่หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีน(4วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
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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  
            โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทาง 
            โดยอตัโนมตั ิไมมี่เง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง  
            ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใด  
            ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มร่บัผิดชอบ
คา่เสียหาย  
            อนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลบัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง  
                บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์
รฐับาลประกาศ 
                ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน 
เน่ืองจาก  
                เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลง
ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทน
จ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการ
แจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน
คา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้
สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน า
เทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  
ดงันี ้
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4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่าย
จริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ ค่าใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  
เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA FLIGHT จะไมมี่การ
คืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้น
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่
ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือน
การเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระ
คา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  



  13 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย 

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็น
หลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวซ่ีาเข้าประเทศจนี(วซ่ีาเดีย่ว) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2.หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
    รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จาก
คอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ส  าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4.ส  าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5.เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาตท่ีิตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดนิทาง) 
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8.โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการ
ย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้
บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 
9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเท่านัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด  ้
1. หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารทีต้่องเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริ ้
นจากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3.น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4.น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
อตัราคา่วีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจีน เม่ือท่านสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้ ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  
1,125 บาท  
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[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 
 

การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................. ................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... ................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................. ...................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................................................. ............................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................... ........................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี......... ... เดือน.......................ปี...................................................................  
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่าน
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 



  17 หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลมุฟา้สะพานสวรรค ์ตา้จู๋   5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล ์[GQ1CKG-WE008] 

 

 
 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3. ประเทศจีน มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ 
ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 

 
 


