


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	เมืองฉงชิ่ง	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-
เมืองอูหลง

พักที่
SHANJINGCHENG
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 ถํ้าฝูหยงตง(มรดกโลก)	-	อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค
-	บานโบราณกลางหุบเขา	-	ระเบียงแกว

พักที่
SHANJINGCHENG
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 สะพานแกว	-	เมืองฉงชิ่ง
พักที่	SHIDAI	TONGHUI
HOTEL	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 หมูบานโบราณฉือชี่โขว	-	พิพิธภัณฑซานเสีย	-	มหาศาลา
ประชาคม	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿3,500

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿3,500

28	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿3,500



ชวงเชา
08.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	(ระหวางประเทศ)	ชั้น	4	เคานเตอร	E

สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน

11.05	น.	เหินฟาสู	เมืองฉงชิง่	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เที่ยวบินที่	WE684	(บริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง)

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	่SHANJINGCHENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	SHANJINGCHENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานน่ังกระเชาสู	ถํ้าฝูหยง	ตั้งอยูริมแมน้ําฝูหยง	มีโถงถํ้าใหญที่มีพื้นที่	37,000	ตารางเมตร	เต็มไปดวย
หินงอกหินยอยกวา	30	ชนิด	ถํ้าน้ีถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	1993	จากการสํารวจรวมกันของประเทศ
จีนและออสเตรเลีย	มีการประเมินผลอยูในระดับที่เป็นถํ้ามหัศจรรยของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	อุทยานหลุมฟ าสะพานสวรรค	(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรีส่ลับกัน)	ภูผาที่นา

อัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกให
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยังเป็นที่ตั้งของ	บานโบราณ
กลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตรเรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตร
ฮอลีวูดเรื่อง	TRANSFORMERS	4

จากน้ันนําทานชม	ระเบียงกระจก	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผาของภูเขาลูกหน่ึง
ในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมในอุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ํา
ทะเล

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่SHANJINGCHENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ฝูหยงตง	(มรดกโลก)	ไดชื่อวาเป็นถํ้าที่สวยที่สุดอีกแหงหน่ึงของจีน	คนพบเมื่อ
เดือนพฤษภาคม	ปี	ค.ศ.1993	ถํ้าหินปูนอายุกวา	1.2	ลานปี	มีพื้นที่ประมาณ
37,000	ตารางเมตร	ความยาว	2.7	กิโลเมตร	กวาง	50	เมตร	อุณหภูมิเฉลี่ย
ภายในถํ้าประมาณ	16	องศาเซลเซียส	โดยมีหองโถงหลักพื้นที่ประมาณ
11,000	ตารางเมตร	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมความงดงามทาง



ธรรมชาติที่เต็มไปดวยหินงอกหินยอยในรูปตางๆ	ตามแตจินตนาการของ
แตละคน	เชน	มานน้ําตก	ธง	ผลองุน	ปะการังใตทะเล	เสนผม	เข็ม	ซึ่งมีการจัด
แสงสีภายในถํ้าชวยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก

	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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	SHANJINGCHENG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู	เมืองวานเซิน่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชัว่โมง)	ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงใต
ของจีน	เที่ยวชม	สะพานกระจกลอยฟ าทีย่าวทีสุ่ดในโลก	เป็นสะพานกระจกรูปตัว	A	มีความยาว	80	เมตร
ซึ่งยาวกวาแกรนด	แคนยอน	สกายวอลก	ในรัฐโรโลราโดของสหรัฐอเมริกา	ที่มีความยาว	21	เมตร	และปัจจุบัน
ก็ถูกบันทึกสถิตลงในกินเนสส	เวิลด	เรคคอรดส	เรียบรอยแลว

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับ	เมืองฉงชิง่	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชัว่โมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่SHIDAI	TONGHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สะพานแกวที่ยาวที่สุดในโลก	มีความสูงเหนือพื้น	980	ฟุต	และความยาวกวา
400	เมตร	เชื่อมสองหนาผา	ถือเป็นการทําลายสถิติ	สะพานแกวที่ยาวที่สุด
เน่ืองจากอันเดิม	อยางสะพานแกรนดแคนยอนของอเมริกา	สูงเพียงแค	718
ฟุต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	SHIDAI	TONGHUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานชม	หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู	อาคาร
บานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว	อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยรา
ชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก

จากนันนําทานชม	พิพิธภัณฑซานเสีย	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑที่เก็บ	เรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่ยิ่งใหญ
ที่สุดในโลก

นําทานชม	มหาศาลาประชาคม	(ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก)	ซึ่งจอมพลเฮอหลง	เป็นผูริเริ่ม
โครงการ	เพื่อใชเป็นที่ประชุมสภาผูแทน	และโรงละครของประชาชน	จุคนไดกวา	4,000	คน	จําลองแบบมาจาก
หอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

พิพิธภัณฑซานเสีย	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑที่เก็บ	เรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่
ยิ่งใหญที่สุดในโลก	เป็นพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตรของนคร
ฉงชิ่งรวมถึงเน้ือหาวิถีชีวิตสองฝากฝ่ังแมน้ําแยงซีเกียง	ตั้งแตอดีตจนถึงการ
สรางเขื่อนสามโตรกในปัจจุบัน

มหาศาลาประชาคม	(ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก)	ซึ่งจอมพลเฮอหลง
เป็นผูริเริ่มโครงการ	เพื่อใชเป็นที่ประชุมสภาผูแทน	และโรงละครของ
ประชาชน	จุคนไดกวา	4,000	คน	จําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**	กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก	**

1.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

4.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ
รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

5.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

6.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

7.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ	มาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

8.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

11.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

1.	ในการจองครัง้แรก	ชําระมัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)	พรอมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขายยกเวนวันเดินทาง	6-9	/	13-16	/	14-17	เมษายน	2651	/	26-29
พฤษภาคม	2561	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)

2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาทีฝ่ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2
วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)

3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน



2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่2	ม.ค.	61

3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนทีเ่หลือ)	

4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2-3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ

5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ

6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตองไมเกิน	7
กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

7.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และอื่นๆ
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1-7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้!!!

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ

3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	120	หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับ
ผูใหญ)

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง
บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได	

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูปจํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้!!
ขอหาม:	หามแม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด
ซีทรู	ลูกไม	สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบแวนสี
ดํา,	หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง
2	ขางชัดเจน	หามผมปิดหนารูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจาก



คอมพิวเตอร	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	
**ทานทีป่ระสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับ
การสงหนังสือเดินทาง	

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ	
1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-
3	ดังน้ี
6.1	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
6.2	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
6.3	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.4	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
6.5	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา

7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
7.1	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
7.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
7.3	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
7.4	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	กอนทําการยื่นวีซา

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น
เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

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

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได	
ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย



กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	120	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000-15,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


