


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองฉงชิ่ง	-	วัดหลัว
ฮ่ันซื่อ	-	เมืองอูหลง

พักที่	GARDEN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 อุทยานเขานางฟา	-	อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค	-	ลิฟท
แกวไปหลง	-	ลิฟทแกวอูหลง	-	เมืองฉงชิ่ง	-	หงหยาตง

พักที่	HOME
PLUS	HOTEL
หรือเทียบเทา

3 อิสระเมืองฉงชิ่ง
พักที่	HOME
PLUS	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	-	หมูบานโบราณฉือชี่โขว	-	ทา
อากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	สนามบินดอนเมือง

15	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿13,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,500



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ออกชัน้	3	ประตูทางเขา	2-3	เคานเตอร

1-2	สายการบินAir	Asia	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
ใหกับทาน
06.20	น.	ออกเดินทางสู	เมืองฉางซา	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เทีย่วบินที	่FD556	(ไมรวมอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยาน	เมืองฉงชิง่	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็น

เมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคกกมินตัง๋ในสมัยที่ญี่ป ุนรุกรานประเทศจีน	แตเดิมน้ันฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับ
มณฑลซื่อชวน	ตอมาเมื่อวันที่	14	มีนาคม	ค.ศ.	1997	ทางรัฐบาลกลางของจีนไดประกาศใหฉงชิ่งเป็นเขต
ปกครองพิเศษ	แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึน้ตรงกับรัฐบาลกลาง	จึงทําใหฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา	และทางอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	วัดหลัวฮัน่	วัดพุทธเกาแกอายุกวา	1,000	ปี	ตั้งอยูทามกลางวงลอมของอาคารสูงสมัยใหม	ภายในมี

รูปป้ันพระอรหันต	500	องค	พระพุทธรูปทองคําองคใหญ	จิตกรรมฝาผนังสไตลอินเดีย	ยังมีโบราณวัตถุอีกหลาย
ชิ้นที่รอดพนมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรม
นําทานออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง	สู	เมืองอูหลง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
ทีพ่ัก	โรงแรม	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

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



ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

วัดหลัวฮ่ันซื่อ	เป็นวัดพุทธโบราณ	สรางขึน้เมื่อหน่ึงพันปีมาแลว	ในสมัยรา
ชวงศซง	ตัววัดตั้งอยูในยานธุรกิจและชุมชนใจกลางเมืองฉงชิ่ง

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมที่พัก
	พักที่	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานชม	อุทยานเขานางฟ า	(รวมรถไฟเหล็ก)	อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ	4	A	ของประเทศ

จีน	อยูทางตอนเหนือของแมน้ําอวูเจียงในระดับความสูง	1900	เมตรจากระดับน้ําทะเล	มียอดเขาสูงสุดที่	2033
เมตร	อุทยานเขานางฟามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตางกันไปในแตละฤดู	จนไดรับการ
ขนานนามวาเป็นดินแดนแหง	4	สิ่งมหัศจรรย	คือ	มีป าไมหนาแนน	มียอดเขาประหลาด	มีทุงหญาเลี้ยงสัตว	และ
มีลานหิมะในฤดูหนาว	ปกติภูเขานางฟาเป็นเขตทุงหญาเลี้ยงสัตวอันดับ	1	ทางภาคใตของประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า-สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม

ลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	อุทยานหลุมฟา-สะพาน
สวรรคเคยเป็นสถานีมาเร็วในสมัยถัง	และแหงน้ีเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติ
ขนาดใหญ
หลังจากน้ันนําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไป

ถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพาน
หินธรรมชาติทีใ่หญทีสุ่ดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	สะพาน	แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค	สะพานแหง
ที่สองคือ	สะพานมังกรเขียว	และสะพานแหงที่สามคือ	สะพานมังกรดํา
อิสระถายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัยหลังจากน้ัน
นําทานพิสูจนความกลา	กับ	ระเบียงแกวอูหลง	(รวมผาหุมรองเทา)	เป็นสะพานที่มีพื้นที่หนากวางที่กวาง

ที่สุดในโลก	จุดชมวิวแหงน้ีเป็นหนาผาสูง	จากระดับน้ําทะเล	1200	เมตร	สวนที่ยื่นออกจากหนาผา	11	เมตร
ความยาว	26	เมตร	ความสูงแนวตั้งจากดานลางของหนาผาสูง	280	เมตร	วางแผนและออกแบบ	โดยผู
เชี่ยวชาญจากในและตางประเทศกวา	20	ทาน	ถือไดวาเป็นจุดชมวิวสะพานแกวที่ติดอันดับแผนกระจกกวาง
ที่สุดในโลก	(หากกรุปทีเ่ดินทางในชวงเวลาทีมี่การปิดปรับปรุง	เพื่อยกระดับความปลอดภัยใหมาก
ยิง่ขึ้น	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเขาชม	และไมคืนเงินใดๆทัง้สิ้น)



นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉงชิง่

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสู	หงหยาตง	อาคารขนาดใหญสรางอยูบนภูเขา	ขนานไปกับแมน้ําเจียหลิง	โครงการประกอบดวย

โรงแรม	รานคาจําหนายสินคา	รานอาหารพื้นเมือง	รานน้ําชา	โรงละคร	ซึ่งลวนแลวแตกอสรางตกแตงในรูป
แบบโบราณใหอารมณและบรรยากาศยอนยุคสําหรับนักทองเที่ยวที่มา
ทีพ่ัก	โรงแรม	HOME	PLUS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ลิฟทแกวไปหลงเทียนที	เป็นลิฟทแปลกๆ	ตั้งอยูขางขางหนาผาของภูเขาหยวน
เจียเจี้ย	เมืองจางเจียเจี้ย	ในอุทยานเขาอูหลิงหยวน(อุทยานปาไม	แหงแรกของ
เมืองจีน	ในปี	1982)	ลิฟทดังกลาวไดรับการบันทึกวาเป็นลิฟทกลางแจงที่สูง
ที่สุด	หนักที่สุดในโลก	และเร็วที่สุดในโลกที่มีการบรรทุกมากที่สุด	ดังกลาว
เป็นลิฟทที่นําผูที่โดยสารขึน้ไปจุดสูงสุดของภูเขาที่มีความสูงประมาณ	1,070
ฟุต(330	เมตร)	จากพื้นดิน	สามารถมองเห็นวิวในมุมกวางสุดหูลูกตา

ลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื่ ้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงถึง
แลวจะพบกับเสนทางดานลาง	ใหทานเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ของกลุมสะพานสวรรค

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



อุทยานเขานางฟ า	ราคารวมรถไฟเหล็ก
ระเบียงแกวอูหลง	หากกรุปทีเ่ดินทางในชวงเวลาทีมี่การปิดปรับปรุง	เพื่อยกระดับความปลอดภัย

ใหมากยิง่ขึ้น	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเขาชม	และไมคืนเงินใดๆทัง้สิ้น

ผาหินแกะสลักตาจุ	(รวมอาหารกลางวัน	+	เย็นสุกี้	รวมรถ+ไกด)	ราคาดังกลาวสําหรับลุกคา	10ทาน
ขึน้ไป	หากจํานวนไมถึง	จะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม
อิสระทัง้วัน	ไมรวมไกด+อาหารกลางวันและคํ่า

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOME	PLUS	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระทัง้วัน	(ไมรวมไกด+อาหาร)

OPTION	1	:
-	ชมโชว	IMPRESSION	WULONG	ทานละ	400	หยวน
OPTION	2	:
-ชมผาหินแกะสลักตาจุ	(รวมอาหารกลางวัน	+	เย็นสุกี้	รวมรถ+ไกด)	ทาน	ละ	900	หยวน
**หมายเหตุราคาดังกลาวสําหรับลุกคา	10ทานขึน้ไป	หากจํานวนไมถึง	จะมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความ
เหมาะสม**

รับประทานอาหารกลางวัน	และคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
อิสระทั้งวัน	(ไมรวมไกด+อาหาร)

ทีพ่ัก	โรงแรม	HOME	PLUS	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เดิมเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับมณฑลเสฉวน	แตดวยชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะสม	และเป็น
เมืองที่มีประชากรอยูเป็นจํานวนมาก	(ปัจจุบันมีกวา	30	ลานคน)	ในปี
ค.ศ.1997	รัฐบาลจีนไดประกาศยกฐานะฉงชิ่งเป็น	1	ใน	4	มหานครของเมือง
จีน	ที่นอกจากฉงชิ่งแลว	ก็มี	เซี่ยงไฮ	ปักกิ่ง	และ	เทียนสิน	ขึน้ตอรัฐบาลกลาง
จีนโดยตรง	น่ันจึงทําใหฉงชิ่งมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว	กลายเป็น
มหานครใหญอันดับตนๆ	ที่มีฐานะและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเยี่ยม
อีกทั้งยังเป็นฮับสําคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	และเมือง
ใหญๆ	ของจีนตอนลาง	โดยลาสุด	ทางสายการบินแอรเอเชีย	ไดเปิดเสนทาง
บิน	“กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง”	ขึน้เมื่อไมนานมาน้ี	เพื่อเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
เศรษฐกิจ	การทองเที่ยว	การคา	และดานอื่นๆ	ระหวางไทยกับเมืองๆ	น้ี	สถาที่
ทองเที่ยว	ไดแก	เที่ยวชมผาหินแกะสลักตาจู	โชวจางอวี้โหมว+ลองเรือแมน้ํา
แยงซี+กระเชาไปกลับแมน้ําแยงซี+	ชมภายนอกมหาศาลาประชาคม
+พิพิธภัณฑแหง

	พักที่	HOME	PLUS	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อย

ลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใคร
นําทานชม	หมูบานโบราณฉือชีโขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู	อาคาร

บานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสุ	รานยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาเพื่อสุขภาพ	ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบิน

ชวงคํ่า
18.50	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองฉงชิง่	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เทีย่วบินที	่FD553	(ไมรวมอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ



ไมรวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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



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.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง

พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น	และ
ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชน
น้ันทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

12.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

13.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
14.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
15.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
16.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
17.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
18.	กรณีคณะออกเดินทางได

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

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณา
เตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสาร
ยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7วันทําการ)

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะ
เรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอง
สํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	20	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	1,000	บาท
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,	คาโทรศัพท,	คา

ซักรีดฯลฯ
6.	คาอาหารทีไ่มไดระบุไวในรายการ
7.	คาทําใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	150	หยวน/ทาน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	

-	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]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**
มีคาบริการเพิ่มเติมดังน้ี

-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

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

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา	สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ

http://www.consular.go.th/


อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

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

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	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
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.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	150	หยวน	/ทริป/ตอ
ทาน	เด็กเก็บทิปเทาผูใหญ***ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	ทุกวัน	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ



ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานบัวหิมะ	รานนวดฝาเทา	รานใบชา	รานหยก	รานผีเซยะ	และราน
ไขมุก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา	ทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความ
พอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
*กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

ราคาขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียมยื่นวีซาจีนแบบกรุป
เก็บเพิ่มทานละ	1,000	บาท	พรอมหนาพาสปอรต	ราคาเด็กตํ่ ากวา	18	ปี	เก็บเพิ่มจากคาทัวรขางตน	3,000	บาท	/

คาทิปทานละ	150	หยวน
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน	(ยื่นวีซา

กรุป	ไมตองสงเอกสารสําหรับทําวีซา	ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดี่ยว	คา
ธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา	1,500	บาท	และหากยกเลิกเดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไป
ใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง	ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	หากทางเมืองจีนมีการ
ประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบริษทัขอสวงนสิทธิ	์เก็บ
คาวีซาเพิม่	1,500	บาท/ทาน	จากราคาทัวร	(ยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ)
โปรดทราบ	:	กรุณาตรวจสอบขอมูลของผูที่มีความประสงคจะยื่นวีซากรุป	สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ

ตะวันออกกลาง	อาทิ	เชน	1.ตุรกี	2.ปากีสถาน	3.อิรัก	4.ซีเรีย	5.อัฟกานิสถาน	6.ลิเบีย	7.อิหราน	8.ซาอุดิอาราเบีย
เป็นตน	ไมสามารถยื่นคําขอในการทําวีซากรุปได	ทานตองยื่นคําขอวีซาเดี่ยว	ณ	สถานกงสุลจีนประจําประเทศไทย
เป็นผูพิจารณา	เทาน้ัน	และการยื่นคําขอวีซา	(เดี่ยว)	ไมมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนสําหรับการรับวีซา	เงื่อนไขเวลาอาจ
จะมากกวา	10	วันทําการ	(อัตราคาบริการสําหรับพาสปอรตไทยทานละ	1,500	บาท	/	อัตราคาบริการ
สําหรับพาสตางชาติเก็บคาธรรมเนียมเพิม่ทานละ	100	บาท)

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


