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NT063
ทวัรจ์นี ฉงชงิ อูห่ลง สะพานกระจกวา่นเซนิ 5 วัน 4 คนื (WE)
ทัวรจ์นี ฉงชงิ , 6 วัน 5 คนื ,

DONGGU HOTEL  , MOUNTAIN VIEW HOTEL

ฉงชงิ วัดใจความกลา้สะพานกระจกวา่นเซนิ
ล่องเรอืแมน่ ้าํแยงซเีกยีง

ชมเมอืงโบราณชางโจว ผาหนิแกะสลักทเีป่าตงิ
ชอ้ปปิงถนนคนเดนิเจยีฟ่างเปย ยา่เฉ่าเทยีนเหมนิ หงหยาตง้ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ฉงชงิ(สนามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย) - อ่หูลง

07.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิไทยสมายล์
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น

10.25 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย เมอืงฉงชงิ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทยีวบนิท ีWE684

14.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย เมอืงฉงชงิ ตังอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ซงึครังหนงึเคยเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาลจนีพรรคก๊กมนิตัง
ในสมัยทญีปีุ่ นรุกรานประเทศจนี แตเ่ดมินันฉงชงิ เป็นเมอืงเอกทขีนึกับมณฑลซอืชวน ตอ่มาเมอืวันท ี14 มนีาคม ค.ศ. 1997
ทางรัฐบาลกลางของจนีไดป้ระกาศใหฉ้งชงิเป็นเขตปกครองพเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชงิขนึตรงกับรัฐบาลกลาง
จงึทําใหฉ้งชงิเป็นมหานครทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี และเป็นศนูยก์ลางของ การคมนาคมทางบก ทางน ้าํ และทางอากาศ ทอียู่ทางทศิตะวันตก
หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง



นําทา่นออกเดนิทางจาก เมอืงฉงชงิ สู ่เมอืงอ่หูลง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบยีงแกว้ - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค(์รวมรถแบตเตอร)ี - โชวจ์างอวโีหมว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

ชม อทุยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทอ่งเทยีวทางธรรมชาตริะดับ 4A ของประเทศจนี
อยู่ทางตอนเหนือของแม่นน ้าํอวูเ่จยีงในระดับความสงู 1900 เมตรจากระดับน ้าํทะเล มยีอดเขาสงูสดุท ี2033 เมตร
อุทยานเขานางฟ้ามชีอืเสยีงในเรืองความสวยงามทางธรรมชาตทิแีตกตา่งกันไปในแตล่ะฤด ูจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4
สงิมหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลยีงสตัว ์และมลีานหมิะในฤดหูนาว ปกตภิเูขานางฟ้าเป็นทุง่หญา้เลยีงสตัวอั์นดับ
1 ทางภาคใตข้องประเทศจนี

หลังจากนันนําทา่นพสิจูนค์วามกลา้กับ ระเบยีงแกว้อ่หูลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานทมีพีนืทหีนา้กวา้งทกีวา้งทสีดุในโลก
จดุชมววิแหง่นีเป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าํทะเล 1200 เมตร สว่นทยีืนออกจากหนา้ผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร
ความสงูแนวตังจากดา้นลา่งของหนา้ผาสงู 280 เมตร ออกแบบ โดยผูเ้ชยีวชาญจากในและตา่งประเทศกวา่ 20 ทา่น
ถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิสะพานแกว้ทตีดิอันดับแผน่กระจกกวา้งทสีดุในโลก อสิระชอ้ปปิงบรเิวณโดยรอบตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค(์มรดกโลก) แหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิหลง่ใหม่ลา่สดุทไีดรั้บการรับรองจากยูเนสโก ้
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมัยถัง
และแหง่นีเกดิจากการยุบตัวของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ่

หลังจากนันนําทา่นโดยสารลฟิทแ์กว้ลงไปสูห่บุเหวเบอืงลา่ง ทรีะดับความลกึประมาณ 80 เมตร
เมอืลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทยีวชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค์
(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุในเอเชยี) ซงึประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่
เมอืมองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชอืมสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ ทสีองคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทมิแทงไปในทอ้งฟ้า
และสะพานแหง่ทสีามคอื สะพาน มังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทแีคบทสีดุ แสงผา่นเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมดืดํา
นอกจากนียังสรา้งจําลองเพอืใชเ้ป็นฉากสําคัญของภาพยนตรจ์นี เรืองศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง ของผูกํ้ากับ ชอืดัง จาง อว ีโหมว โดยม ี3
นักแสดงชนันํา คอื โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงล ีอสิระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาตติามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูกํ้ากับจางอวโีหมว ซงึเนรมติหบุเขาของเมอืงอู่หลงใหเ้ป็นฉาก
โดยบอกเลา่เรืองราววถิชีวีติและประวัตศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชงิ ผา่นการแสดงโชว ์มผีูแ้สดงกวา่ 500 คนและชมระบบแสง ส ีเสยีง อันยงิใหญ่
ตระการตา

ทพีกั
MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อูห่ลง - วา่นเซนิ - สะพานกระจกทยีาวทสีดุ(รวมรถแบตเตอร)ี - ฉงชงิ - ลอ่งเรอืแมน่้าํแยงซเีกยีง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก



หลังรบประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวา่นเซนิ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชวัโมง) เมอืงนีตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องจนี 

นําทา่นชม สะพานแกว้ลอยฟ้า ตัวสะพานจะเป็นรูปตัว A มคีวามยาวกวา่ 80 เมตร ยาวกวา่แกรนดแ์คนยอน สกายวอรค์ของอเมรกิาทมัีความยาว
21 เมตร และกจิกรรมหวาดเสยีวตา่งๆมากมาย
หมายเหตทุางสถานททีอ่งเทยีว จํากดัอายุผ้ทูเีลน่กจิกรรมตา่งๆ 
- ผูท้มีอีายุ 70 ปีขนึไป ตอ้งมผีูต้ดิตามในการเดนิสะพานแกว้ 
- ผูท้มีอีายุ 60 ปีขนึไป สามารถเดนิสะพานกระจกได ้แตไ่ม่สามารถเลน่กจิกรรมหวาดเสยีวอนืๆได ้
- ผูท้มีอีายุมากกวา่ 48 ปี และผูท้มีนี ้าํหนัก 85 ขนึไป ไม่สามารถนังชงิชา้ลอยฟ้าได ้ฯลฯ

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับไปยัง เมอืงฉงชงิ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามแมน่้าํแยงซเีกยีง และแม่น ้าํเจยีหลงิ เพลดิเพลนิกับววิแสงสยีามค่าํคนื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
DONGGU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ตา้จ่ ู- เมอืงโบราณชางโจว - ผาหนิแกะสลกัทเีป่าตงิ(รวมรถแบตเตอร)ี - ฉงชงิ - ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเปย -
ขนึกระเชา้ชมววิแมน่้าํแยงซเีกยีง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

จากนันเดนิทางไปยัง เมอืงตา้จู ่(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง) ในนครฉงชงิ ซงึอยู่ตดิกับมณฑลเสฉวน นครฉงชงิเป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 4
ของประเทศจนี ทมีฐีานะเทยีบเทา่มณฑล (อกี 3 นครคอื ปักกงิ เทยีนจนิ และเซยีงไฮ ้) เป็นเมอืงทา่รมิแม่น ้าํ แยงซเีกยีงมาแตโ่บราณ
ตัวเมอืงตังอยู่ระหวา่งแม่น ้าํแยงซ ีและแม่น ้าํเจยีหลงิเจยีง ถูกขนานนามวา่ เมอืงภเูขาเตาไฟ เมอืงในหมอก
ทัวทังเมอืงมศีลิปะรูปปันหนิแกะสลักกวา่ 50,000 ชนิ จารกึคําสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชนิกระจายกันอยู่บนหนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 5 ภเูขา
คอื เป่าตงิซาน เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซานและสอืจว้นซาน 

นําทา่นเขา้ชมและอสิระช็อปปิง เมอืงโบราณชางโจว

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ผาหนิแกะสลกัตา้จ๋(ูมรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี) ไดรั้บการจัดเขา้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก ้ในปี ค.ศ.1999
งานหนิแกะสลักของตา้จูเ๋ป็นศลิปะสมัยราชวงศถั์งและซง่ แตนํ่าเสนอเรืองราวทางพทุธศาสนานกิายมหายาน หลักธรรมลัทธเิตา๋
และปรัชญาคําสอนของขงจอืทชีาวจนีเคารพนับถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลักทางพระพทุธศาสนาทมีชีอืเสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คอื
ถ ้าํผาโม่เกาค ูถ ้าํพระพทุธหลงเหมนิทลัีวหยาง และถ ้าํผาหยุนกัง

นําทา่นชมความงดงาม งานศลิป์ หนิแกะสลักท ีเขาเป่าตงิซาน มคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลักพระพทุธรูป
13 กลุม่ ซงึมรีูปสลักอยู่กวา่ 10,000 ชนิ ตามแนวยาวของหนา้ผากวา่ 500 เมตร ซงึทังหมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลักหนิสมัยราชวงศซ์ง่ เชน่
พระพทุธเจา้ปางปรนิพิพาน รูปสลักเจา้แม่กวนอมิพันมอื วัฏสงัสาร หรือ วงเวยีนชวีติ พระศรีอารยิเมตไตรย
อสิระเทยีวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงฉงชงิ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชวัโมง)

นําทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเปย ตังอยู่บรเิวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซงึสรา้งขนึเพอืรําลกึถงึชยัชนะในการทําสงครามกับญปีุ่ น
แตปั่จจบัุนกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น
ซงึมทััีงอาหารและเป็นแหลง่ชอ้ปปิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระเดนิชมและชอ้ปปิงตามอัธยาศัย



ค่าํ
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร นําทา่นขนึ กระเชา้ขา้มแมน่้าํแยงซเีกยีง เป็นการขา้มแม่น ้าํแยงซเีกยีงไปยังอกีดา้นหนงึของเมอืงฉงชงิ
ทา่นสามารถชมววิเมอืงและแม่น ้าํทสีวยงาม โดยเฉพาะตอนค่าํคนื จะไดเ้ห็นสะพานทตีกแตง่ดว้ยแสงไฟ ชวนใหรู้ส้กึวา่ นครฉงชงิเหมอืนสาวงาม
ทมีทัีงความสวย ยังอ่อนหวานนุ่มนวล และมชีวีติชวีา

ทพีกั
DONGGU HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ชอ้ปปิงยา่เฉ่าเทยีนเหมนิ - หงหยาตง้ - ฉงชงิ(สนามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นอสิระชอ้ปปิงทยี่าน Chaotianmen ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง เสอืผา้ รองเทา้ ของฝาก 

นําทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกับแม่น ้าํเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ย โรงแรม รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้
รา้นอาหารพนืเมอืง รา้นน ้าํชา โรงละคร ซงึลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบ
โบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยุคสําหรับนักทอ่งเทยีวทมีา

เทยีง
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชงิเจยีงเป่ย

16.10 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทยีวบนิท ีWE685

18.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี ฉงชงิ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 12:26 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี ฉงชงิ

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 - 20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป - กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5 - 7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี

• [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• กระเป๋าเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามทสีายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว ทา่นละ 1,650 บาท

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

• **ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง



• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 3,560 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 100 บาท

• เอกสารทตีอ้งเตรยีม

• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ
• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
และอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ



• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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