


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองตาจู	-	เมือง
ฉงชิ่ง	-	ผาหินแกะสลักตาจู	(มรดกโลก)

WELL	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

2 เมืองอูหลง	-	อุทยานเขานางฟา	-	อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพาน
สวรรค	-	ลิฟทแกวอูหลง	-	ระเบียงแกว

TIANYU		HOTEL
หรือเทียบเทา	ระดับ	4
ดาว	

3 เมืองฉงชิ่ง	-	ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	-	แมน้ําแยงซี	-	น่ังกระ
เชาเมืองฉงชิ่ง

WELL	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4	ดาว

4 วัดหลัวฮ่ันซื่อ	-	หมูบานโบราณฉือชี่โขว	-	ทาอากาศยานเมืองฉง
ชิ่ง	-	สนามบินดอนเมือง

31	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿5,500



ชวงเชาตรู	
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	ประตูขาอาคาร	1	ออกชั้น	3	ประตูทางเขา	2-3

เคานเตอร	1-2	สายการบิน	Air	Asia	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระใหกับทาน
06.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉงชิง่	โดยเที่ยวบินที่	FD556	(	ไมรวมอาหารบนเครื่อง)
10.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองฉงชิง่	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็น

เมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกกมินตัง๋ในสมัยที่ญี่ป ุนรุกรานประเทศจีน	แตเดิมน้ันฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับ
มณฑลซื่อชวน	ตอมาเมื่อวันที่	14	มีนาคม	ค.ศ.	1997	ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเป็นเขต
ปกครองพิเศษ	แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ผาหินแกะสลักตาจู	(มรดกโลก)	(รวมรถแบตเตอรี)่	ไดรับการจัดเขาเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมจากยูเนสโกในปี	ค.ศ.1999	งานหินแกะสลักของตาจูเป็นศิลปะสมัยราชวงศถังและซง	ลวนแลวแตนํา
เสนอเรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน	หลักธรรมลัทธิเตา	และปรัชญาคําสอนของขงจือ๊ที่ชาวจีนเคารพ
นับถือ	และเป็นอีกกลุมงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง	1	ใน	4	แหงของจีน	คือ	ถํ้าผาโมเกาคู	ที่
เมืองตุนหวง	มณฑลกานซู	ถํ้าพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง	และถํ้าผาหยุนกัง	ที่ตาถง	มณฑลซานซี	ซึ่ง	3	แหง
น้ันเป็นศิลปะถํ้าสมัยเริ่มตนของจีน	สวนตาจูเป็นงานศิลปะถํ้ายุคหลัง	(คริสตศตวรรษที่	9-13)	ที่มีความออนชอย
งดงาม

นําทานชมความงดงาม	งานศิลปหินแกะสลักทีเ่ขาเป าติง่ซาน	มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	527.83
เมตร	ประกอบดวยกลุมรูปสลักพระพุทธรูป	13	กลุม	ซึ่งมีรูปสลักอยูกวา	10,000	ชิ้น	ตามแนวยาวของหนาผา
กวา	500	เมตร	ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศซง	เชน	พระพุทธเจาปางปรินิพพาน
รูปสลักเจาแมกวนอิมพันมือ	วัฏสังสาร	หรือวงเวียนชีวิต	พระศรีอาริยเมตไตรย	อิสระเทีย่วชมและถายภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับ	เมืองฉงชิง่	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WELL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



ไมรวมอาหารบนเครื่อง

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เมืองตาจู	เป็นอําเภอเล็กๆที่อยูทามกลางภูเขา	5	ลูก	คือ	ภูเขาเปยซัน	ภูเขาเปา
ติ่งซัน	ภูเขาหนันซัน	ภูเขาสือจวนซัน	และภูเขาสือเหมินซัน	เป็นเมืองที่มีพื้นที่สี
เขียวดวยผืนป าและอากาศเย็นสบายตลอดปี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หนาผาหินแกะสลักตาจู	ตั้งอยูที่อําเภอตาจู	หางจากนครฉงชิ่งออกไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ	80	กิโลเมตร	การแกะสลักหนาผา	เริ่มกันประมาณ
ปีค.ศ.650	หรือประมาณตนราชวงศถัง	(ค.ศ.618-907)	และในราชวงศหมิงและ
ราชวงศชิง	(ราวค.ศ.ที่	1368	-	1911)	ตามหนาผาตาจูจะมีรูปป้ันพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตวกวา	50,000	รูป	และรูปป้ันอื่นๆ	อีกนับ	100,000	รูป

เมืองฉงชิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	WELL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง	สู	เมืองอูหลง	ใชเวลาเดินทางประมาณ3	ชั่วโมง

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	อุทยานเขานางฟ า	(รวมรถไฟเล็ก)	อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ	4	A	ของประเทศจีน

อยูทางตอนเหนือของแมน้ําอวูเจียงในระดับความสูง	1900	เมตรจากระดับน้ําทะเล	มียอดเขาสูงสุดที่	2033	เมตร



อุทยานเขานางฟามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตางกันไปในแตละฤดู	จนไดรับการขนาน
นามวาเป็นดินแดนแหง	4	สิ่งมหัศจรรย

นําทานชม	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า-สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม
ลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	อุทยานหลุมฟา-สะพาน
สวรรคเคยเป็นสถานีมาเร็วในสมัยถัง	และแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติ
ขนาดใหญ

นําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไปถึงแลวจะพบ
กับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญที่สุดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	สะพาน	แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค	,	สะพานแหงที่สองคือ	สะพาน
มังกรเขียว	ลักษณะเป็นหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา	และสะพานแหงที่สามคือ	สะพานมังกรดํา

จากน้ัน	นําทานพิสูจนความกลา	กับ	ระเบียงแกวอูหลง	(รวมผาหุมรองเทา)	เป็นสะพานที่มีพื้นที่หนา
กวางที่กวางที่สุดในโลก	จุดชมวิวแหงน้ีเป็นหนาผาสูง	จากระดับน้ําทะเล	1200	เมตร	สวนที่ยื่นออกจากหนาผา
11	เมตร	ความยาว	26	เมตร	ความสูงแนวตั้งจากดานลางของหนาผาสูง	280	เมตร	วางแผนและออกแบบ	โดยผู
เชี่ยวชาญจากในและตางประเทศกวา	20	ทาน	ถือไดวาเป็นจุดชมวิวสะพานแกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวาง
ที่สุดในโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TIANYU	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานเขานางฟา	อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ	4A	ของประเทศจีน
ไดรับการขนานนามวาเป็นดินแดน	4	สิ่งมหัศจรรย	คือมีป าไมหนาแนน,	ยอด
เขาประหลาด,	ทุงหญาเลี้ยงสัตวและลานหิมะ

อุทยานหลุมฟาสะพานสวรรค	ภูผาที่นาอัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยัง
เป็นที่ตั้งของ	บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตร
เรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูด	เรื่อง
TRANSFORMERS	4



หากกรุปทีเ่ดินทางในชวงเวลาทีมี่การปิดปรับปรุง	เพื่อยกระดับความปลอดภัยใหมากยิง่ขึ้น	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเขาชม	และไมคืนเงินใดๆทัง้สิ้น)

ลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื่ ้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงถึง
แลวจะพบกับเสนทางดานลาง	ใหทานเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ของกลุมสะพานสวรรค

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	TIANYU		HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว	

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉงชิง่	ใชเวลาเดินทางประมาณ3	ช.ม.

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานอิสระชอปป้ิงที่ยาน	Chaotianmen	ใหทานอิสระชอปป้ิง	เสื้อผา	รองเทา	ของฝาก
นําทานขึน้	กระเชาขามแมน้ําแยงซีเกียง	เป็นการขามแมน้ําแยงซีเกียงไปยังอีกดานหน่ึงของเมืองฉงชิ่ง

ทานสามารถชมวิวเมืองและแมน้ําที่สวยงาม	โดยเฉพาะตอนคํ่าคืน	จะไดเห็นสะพานที่ตกแตงดวยแสงไฟ	ชวนให
รูสึกวา	นครฉงชิ่งเหมือนสาวงาม	ที่มีทั้งความสวย	ยังออนหวานนุมนวล	และมีชีวิตชีวา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WELL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองฉงชิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	มีการนําสินคาชนิดอื่นๆมาขาย	เป็นรานหาบแร
เล็กๆกระจัดกระจายอยู	แตไมมากนัก	ใหทานไดเลือกซื้อหาสินคานานาชนิด
ฝากญาติสนิทมิตรสหาย

หรือแมน้ําฉางเจียง	(จีนตัวยอ:	��;	จีนตัวเต็ม:	��;	พินอิน:	Cháng	jiāng)	เป็น
แมน้ําที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชีย	และเป็นแมน้ําที่ยาวเป็นอันดับที่	3	ของโลก	รอง
จากแมน้ําไนลในทวีปแอฟริกาและแมน้ําแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต	แมน้ํา
แยงซียาว	6,300	กิโลเมตร[1]	ตนน้ําอยูที่มณฑลชิงไหและทิเบต	ในทิศตะวัน
ตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน	และไหลมาทางทิศตะวันออก	ออกสูทะเลจีน
ตะวันออก

น่ังกระเชาไฟฟาขามแมน้ําแยงซีเกียงไปยังอีกดานหน่ึงของเมืองฉงชิ่ง	ณ	จุดน้ี
เราจะเห็นความตระการตาของเเมืองฉงชิ่งที่เต็มไปดวยตึกระฟา	ยิ่งถามาตอน
ชวงหัวคํ่ าจะเห็นแสงไฟเปิดเป็นภาพวิวเมืองที่อลังการมาก	ทําใหเป็นแหลง
ทองเที่ยวยอดนิยม	ความยาวของเสนทาง	1,166	เมตร	กระเชาแหงน้ีสรางขึน้
เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	1987

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	WELL	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	วัดหลัวฮัน่	วัดพุทธเกาแกอายุกวา	1,000	ปี	ตั้งอยูทามกลางวงลอมของอาคารสูงสมัยใหม	ภายในมี

รูปป้ันพระอรหันต	500	องค	พระพุทธรูปทองคําองคใหญ	จิตกรรมฝาผนังสไตลอินเดีย	ยังมีโบราณวัตถุอีกหลาย
ชิ้นที่รอดพนมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรม

นําทานชม	หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู	อาคาร
บานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว	อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยรา
ชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบิน
18.50	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	FD553	ไมรวมอาหารบนเครื่อง
20.50	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง
ไมรวมอาหารบนเครื่อง

วัดหลัวฮ่ันซื่อ	เป็นวัดพุทธโบราณ	สรางขึน้เมื่อหน่ึงพันปีมาแลว	ในสมัยรา
ชวงศซง	ตัววัดตั้งอยูในยานธุรกิจและชุมชนใจกลางเมืองฉงชิ่ง

เมืองโบราณ	“ฉือชี่โขว”	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอยูกลางเมืองฉงชิ่ง	หมูบานโบ
ราณฉือชี่โขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู
อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่
ระลึกหรือของฝาก	นักทองเที่ยวสามารถไปแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได
จากที่น่ี

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	เพื่อเช็ค
ขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร	หากเกิดความผิดพลาด	ทางบริษทัไมรับผิด
ชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

3.	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป

เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
ครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง
หักคืน	1,000	บาท	/	กรณีตองการยื่นเป็นวีซาเดี่ยว	เก็บคาสวนตางเพิ่มทานละ	500	บาทดังน้ัน	กรณีลูกคามีวีซาแลว
กรุณาแจงใหทราบลวงหนาหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไม
สามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน

7.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน
9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	กระเปาเดินทาง
2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ



5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7.	คาทิปไกด	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	และคนขับรถ	วันละ	10	หยวนตอคน/วัน	เดินทางทัง้หมด	4	วัน

จายทิปไกด	40	หยวน	คนขับรถ	40	หยวน	รวมเป็น	80	หยวน	ตอคน

ใชวีซากรุป	VISA	GROUP	เอกสารตองไดกอนลวงหนา	15	วัน	ไมเสียคาวีซา	หากไดเอกสารหลัง	15	วัน
กอนเดินทาง	เสียคาวีซาเพิ่ม	500	บาท	กรณีที่ลูกคามีวีซาจีนอยูแลว	หรือ	ยื่นเอง	หักคืน	1,000	บาท

หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทาง
บริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซาเพิ่ม	500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารวีซา
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็มรูปถายหนาตรง

รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

3.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

4.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง
5.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)	
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทางขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา
สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่
ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่
มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

8.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา	ผูที่ประสงคจะใช
หนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

10.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม



1.พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง
นอย	2	หนาเต็ม

2.รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร	
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา

3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
ประกาศ

เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต
ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทา
งบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

-	โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือ



ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มี
จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

-	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	80	หยวน	/ทริป/ตอทาน	//	หัวหนาทัวร	แลวแต
ดุลพินิจ

-	ราคาจอยแลนด	/	ไมมีราคาเด็ก

1.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.		แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.		ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


