


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองฉงชิ่ง	-
หงหยาตง

พักที่	Q7	HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบเทา

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

พักที่	SAILAWEI	HOTEL
4	ดาวหรือระดับเทียบ
เทา

3 เมืองฉงชิ่ง	-	ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	-	ทาอากาศยาน
เมืองฉงชิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿3,500

1	มี.ค.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿3,500

16	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿3,500

17	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿3,500

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿3,500



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชัน้	4	ประตู	3

บริเวณ	ISLAND-E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
11.05	น.	เหินฟาสู	นครฉงชิง่	ประเทศจีน	เทีย่วบินที	่WE684	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
15.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินฉงชิง่เจียงเป ย	นครฉงชิง่	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง

และรับสัมภาระเรียบรอยแลว
จากน้ันนําทานสู	หงหยาตง	ชอปป้ิงมอลลขนาดใหญในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ	ที่เป็นทั้งตลาด

ของกิน	แหลงชอปป้ิง	และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง	ที่น่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารก	ที่ตองมาใหไดเมื่อมา
เยือนนครฉงชิ่ง	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Q7	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

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

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Q7	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมือง

ฉงชิ่ง
จากน้ันนําทานสัมผัสความสนุกสนานและความหนาวเย็นที่	ลานสกีอินดอร	ลานสกีในรมที่ใหญที่สุดในทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน	ที่เปิดตอนรับนักทองเที่ยวในเดือนกรกฎาคม	2559	น้ี	เมืองหิมะบนเขานางฟามี
อุณหภูมิ	-3	องศา	ถึง-5	องศา	มีการเลนสกี	และสโนบอรดสกี	ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเลือกเองได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	ชมการสาธิต	การนวดเทา	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอนคลาย

ความเครียด	ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า-สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ

แหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	
นําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไปถึงแลวจะพบ

กับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญที่สุดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	คือ	สะพานมังกรสวรรค	สะพานมังกรเขียว	และ	สะพานมังกรดํา
นอกจากน้ียังสรางจําลองเพื่อใชเป็นฉากสําคัญของภาพยนตรจีน	เรื่องศึกโคนบัลลังกวังทอง	ของผูกํากับชื่อดัง
จาง	อวี้	โหมว	อิสระถายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย
นําทานตื่นตาตื่นใจกับการชม	ทัศนียภาพของอุทยานฯ	ณ	ระเบียงกระจก	(รวมผาหุมรองเทา)	ตั้งอยู

บนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ยื่นออกไปจากขอบหนาผา	11	เมตร	มีความกวาง	26	เมตร	เป็น
ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย	ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพ	โดยรอบ	และดานลางที่สามารถมองทะลุ
ไปยังกนหุบเขา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่SAILAWEI	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ราคาทัวรน้ีไมรวมคาเชาเสื้อกันหนาว,คาอุปกรณ,	คาเครื่องเลน	และคาครูฝึกอุปกรณ	ณ	ลานสกี
อินดอร
กรณีทีท่างอุทยานประกาศปิด	หรือไมอนุญาตใหไปชมวิว	ณ	ระเบียงแกว	ดวยเหตุผลของอุทยานฯ

จะไมมีการคืนเงิน	หรือจัดรายการอื่นทดแทน	เน่ืองจากอุทยานไดรวมคาใชจายไวทั้งหมดแลว

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

ลานสกีอินดอร	ลานสกีในรมที่ใหญที่สุดในทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน	ที่
เปิดตอนรับนักทองเที่ยวในเดือนกรกฎาคม	2559	น้ี	เมืองหิมะบนเขานางฟามี
อุณหภูมิ	-3	องศา	ถึง-5	องศา	มีการเลนสกี	และสโนบอรดสกี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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
	พักที่	SAILAWEI	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา



อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองฉงชิง่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิว

ธรรมชาติอันสวยงาม	นําทานเดินทางสู	รานหมอนโอโซน	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเพื่อเลือกซื้อสินคาหลาก

หลายสําหรับเป็นของฝาก	ของระลึกแกคนที่รักทางบาน
อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
16.10	น.	กลับสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE685	(บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงคํ่า
18.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ตลาดขายสงฉาวเทียนเหมิน	มีการนําสินคาชนิดอื่นๆมาขาย	เป็นรานหาบแร
เล็กๆกระจัดกระจายอยู	แตไมมากนัก	ใหทานไดเลือกซื้อหาสินคานานาชนิด
ฝากญาติสนิทมิตรสหาย

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษทัฯ	ยินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)
4.	โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล

ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก
5.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา
9.	บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว

เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน
10.	ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา-ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบกอน

การทําจองทัวร
11.	ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาใน
รายละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
12.	ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)
13.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน	

-	3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง	
-	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง
14.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาชําระทัง้หมดเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	(ภายใน	48	ชัว่โมง	หรือ	2	วัน	นับจากวันทีท่ําการจอง)
(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์
หมายเหตุ	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง
2.	รบกวนสแกนหนาพาสฯ	แบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	4	ดาว	2	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2-3	ทาน	ตามเหมาะสม)

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	5	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารม้ือใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม
5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ-สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ



6.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด	(ขอสงวนสิทธิเก็บเงินเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	1	ใบ	จํากัดไมเกิน	20	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตัง้แต	อายุ	16	–	69	ปี	เทานัน้	**

หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน-15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึ้นไป	คุมครองเพียง	50%	ของ
วงเงินคุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทัง้สิ้น	**ลูกคา
ทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิม่เติมกับ
ทางบริษทัได	**ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่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.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)

3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	240	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน	(ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร
ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)

4.	คาทําวีซาชาวตางชาติ	ซึง่ไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป	(กรณีตางชาติ	จายเพิม่จากคาทัวร	600
หยวน	และผูเดินทางเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)
5.	คาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง	(สําหรับผูถือ

พาสสปอตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานัน้)

หมายเหตุ
1.	หากยกเลิกเดินทาง	วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	รวมทั้งไม

สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
2.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)

ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
3.	ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	หรือ	ทาน

มีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา	วีซาเดี่ยวยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ	ทานละ
1,500	บาท	หรือ	วีซาดวน	2	วัน	ทําการ	ทานละ	2,550	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทาง
ไทยเทานัน้)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้)
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	(ตองชัดเจนเทานัน้	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา	และตองถายใหติดทัง้	2	หนา	ดังตัวอยาง)
2.	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร



4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	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
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	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

หมายเหตุ	:
1.	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

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

เอกสารยื่นวีซา
4.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
5.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ	(ในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได)
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

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

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทา

จิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก	9.อิหราน	
10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน	14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซมาเรีย
(ตัง้แตปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได	ตองทําวีซาเดีย่วเทานัน้)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**



ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับผูถือพาสสปอตไทยเทานัน้)

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุป
มีการคอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานหยก,	รานนวดเทา,	รานผาไหม,	รานใบชา	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึน้จากทาน	เป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	ทาน	/	ราน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึน้ไป	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	
5.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได
6.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
8.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน

ทาง		พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


