


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองฉงชิ่ง	-	เมืองอู
หลง

พักที่	CHENJIA
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4
ดาว

2 แกะสลักน้ําแข็ง	เมืองหิมะบนเขานางฟํา	-	อุทยานแหงชาติหลุมฟา-
สะพานสวรรค	-	บานโบราณกลางหุบเขา	-	ระเบียงแกว	-	เมืองฉงชิ่ง

พักที่	HABAN
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ	4
ดาว

3 ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	-	หงหยาตง	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

29	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,500

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,500



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	เคานเตอร

E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
11.05	น.	เหินฟาสู	เมืองฉงชิง่	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เที่ยวบินที่	WE684	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
15.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองฉงชิง่	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานครที่ใหญ

ที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา	และทางอากาศ	ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง
นําทานเดินทางสู	เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

เมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็นแมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่CHENJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	CHENJIA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชมและถายรูปคูกับ	แกะสลักน้ําแข็งทีเ่มืองหิมะบนเขานางฟ า	และใหทานสัมผัสความสนุกสนาน

และความหนาวเย็นที่	ลานสกีอินดอร	ที่น้ียังเป็นลานสกีในรมที่ใหญที่สุดในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน
สามารถเลนสกีไดตลอดทั้งปีดวยพื้นที่กวา	30,000	ตารางเมตร	แบงเป็นหลายสวน	มีสวนในการแกะสลัก
น้ําแข็ง	และสวนที่ใชในการเลนหิมะ	เมืองหิมะบนเขานางฟามีอุณหภูมิ	-3	องศา	ถึง-5	องศา	มีการเลนสกี	และ	ส
โนบอรดสกี	(หมายเหตุ	:	ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาเสื้อกันหนาว,คาอุปกรณ,	คาเครื่องเลน	และคาครู
ฝึกอุปกรณ)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อุทยานหลุมฟ าสะพานสวรรค	(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรีส่ลับกัน)	ภูผาที่นา

อัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกให
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	

นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยังเป็นที่ตั้งของ	บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทํา
ภาพยนตรเรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูดเรื่อง	TRANSFORMERS	4

จากน้ันนําทานชม	ระเบียงกระจก	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผาของภูเขาลูกหน่ึง
ในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมในอุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ํา
ทะเล
จากน้ันนําทานเดินทางกลับ	เมืองฉงชิง่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	นําทานแวะ	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอน
คลายความเครียด	ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ	และทานยังสามารถชมการสาธิตการ
รักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเป าฝ ูถังผลิตยา	“บัวหิมะ”	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HABAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาเสื้อกันหนาว,คาอุปกรณ,	คาเครื่องเลน	และคาครูฝึกอุปกรณ

แกะสลักน้ําแข็งที่เมืองหิมะบนเขานางฟา	และใหทานสัมผัสความสนุกสนาน
และความหนาวเย็นที่	ลานสกีอินดอร	ที่น้ียังเป็นลานสกีในรมที่ใหญที่สุดใน
ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนสามารถเลนสกีไดตลอดทั้งปีดวยพื้นที่กวา
30,000	ตารางเมตร	แบงเป็นหลายสวน	มีสวนในการแกะสลักน้ําแข็ง	และ
สวนที่ใชในการเลนหิมะ	เมืองหิมะบนเขานางฟามีอุณหภูมิ	-3	องศา	ถึง-5
องศา	มีการเลนสกี	และ	สโนบอรดสกี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตรเรื่อง	ศึกโคน
บัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูด	เรื่อง
TRANSFORMERS	4	เป็นโรงเตีย๊มเกาแกในสมัยน้ัน	ซึ่งเดิมเป็นจุดแวะพัก
ของคนเดินทางในสมัยกอน	ตั้งแตในสมัยราชวงศถัง	(ค.ศ.	618-907)	เน่ืองจาก
หุบเขาน้ีเป็นเสนทางลัดจากเสฉวนไปยังเหอหนาน

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HABAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานแวะ	รานหมอนโอโซน	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน	จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาด

ขายสงฉาวเทียนเหมิน	ใหทานไดเลือกซื้อหาสินคานานาชนิด	ฝากญาติสนิทมิตรสหาย
จากน้ันนําทาน	อิสระชอปป้ิงหงหยาตง	เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	แบงเป็นโซนหลายชั้น	ในสวนของชั้น	4

จะเป็นตลาดของกิน	เต็มไปดวยรานคามากมาย	ตกแตงในสไตลจีนโบราณ	ที่โดดเดนเห็นจะเป็นสินคาแปรรูป
และเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาลา	วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน	นิยมใสลงไปในอาหาร
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินฉงชิง่
16.10	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เที่ยวบินที่	WE685	(บริการอาหารและเครื่อง

ดื่มบนเครื่อง)
18.30	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	มีการนําสินคาชนิดอื่นๆมาขาย	เป็นรานหาบแร
เล็กๆกระจัดกระจายอยู	แตไมมากนัก	ใหทานไดเลือกซื้อหาสินคานานาชนิด
ฝากญาติสนิทมิตรสหาย

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	200	หยวน	/	คน	/	วัน
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

ชําระยอดเต็มจํานวน	ภายใน	2	วันหลังการจอง	พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหกับทางบริษทัฯ	

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย



หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ใชสําเนาหนังสือเดินทาง)(ซึง่ตองเดินทางไปและ

กลับพรอมหมูคณะเทานัน้)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา
1,500	บาท
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
หมายเหตุ	:	กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	รุป	และ
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิ่ม	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	700
บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)	

3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

5.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู
กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	600	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ทีจ่าย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคา

ภาษีมูลคา	เพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกให
ภายหลังขอสงวน	สิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ

5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง



5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
-	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

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

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน
ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**
พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา

เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
1.	กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรที่ทํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง	เพื่อ

ใชในการขอยื่นวีซา
2.	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

3.	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-7033

ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก	(ราคาเฉพาะคนไทยเทาน้ัน)



กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ทั้งน้ีในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความ

พึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ราคา	1,000	บาท	(สําหรับพาสปอรตไทยเทาน้ัน)

ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก
ครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	นวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานหมอนโอโซน	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมี
ผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใช
เวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก
ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน

สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทาง
เป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไม
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน									คืนคาใชจายทัง้หมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน								เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง				ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ

5.	เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถ
ยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน		ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน


