
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผญจภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพาน

กระจกว่านเซิ่น 5 วัน 4 คืน 
 

 



 

 
 

 

 

 
ไม่ลงร้านช้อปฯ | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ | ผาหินแกะสลักต้าจู๋  

 ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง | ล่องเรือชมความงาม |  สะพานกระจกว่านเซิ่น  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

เริ่มต้นเพยีง 22,999.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี่) - โชวจ์างอวีโ้หมว 
วนัท่ี 3. อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัส้ดุ (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียง 
วนัท่ี 4.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเชา้ชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัที่ 5.    ชอ้ปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-

18.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทย
สมายล์  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น

เมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่
ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเม่ือวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็น
เขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศ
ตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางจากเมืองฉงชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง(ใช้เวลาประมาณ 3 
ชั่วโมง) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

 
 

วันที่ 2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์จา
งอว้ีโหมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทาง

ตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร 
อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ ละฤดู จนได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน  



 

 
 

 
นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้าง
ที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ำทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 
เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจก
กว้างที่สุดในโลกและอิสระช้อปปิ้งบริเวณโดยรอบตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นำท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่

ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า -สะพาน
สวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุ มธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนำท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร 
เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่ม
สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ 
ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่
สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกร
ดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้ยัง
สร้างจำลองเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ 
โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย 



 

 
 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
 นำท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้กำกับจางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่หลง

ให้เป็นฉาก โดยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงชิ่ง ผ่านการแสดงโชว์ มีผู้แสดง
กว่า 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ตระการตา 

 
 หมายเหตุ : พีเรียดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ไม่รวมโชว์เนื่องจากอาจจะปิดช่วงหน้าหนาว  ทางบริษัท

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เดนื่องจากไม่ได้คิดรวมในราคาทัวร์ 
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 3  อู่หลง - ว่านเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวทีสุ่ด (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงชิ่ง - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังรบประทานอาหารเช้า  นำท่านเดินทางสู่ เมืองว่านเซิ่น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองนี้ตั้งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นำท่านชม สะพานแก้วลอยฟ้า ตัวสะพานจะเป็นรูปตัว A มีความยาวกว่า 80 
เมตร ยาวกว่าแกรนด์แคนยอน สกายวอร์คของอเมริกาที่มัความยาว 21 เมตร  และกิจกรรมหวาดเสียว
ต่างๆๆมากมาย 

 
 หมายเหตุ ทางสถานที่ท่องเที่ยว จำกัดอายุผู้ที่เล่นกิจกรรมต่างๆ  

- ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องมีผู้ติดตามในการเดินสะพานแก้ว 
- ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเดินสะพานกระจกได้ แต่ไม่สามารถเล่นกิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได้  
- ผู้ที่มีอายุมากกว่า 48 ปี  และผู้ที่มีน้ำหนัก 85 ขึ้นไป ไม่สามารถนั่งชิงช้าลอยฟ้าได้ ฯลฯ 
เวลาเที่ยวชมได้มากน้อย ขึ้นอยุ๋กับจำนวนนักท่องเที่ยว ณ วันนั้นๆ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  และนำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่าน ล่องเรือชมความงาม

แม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเจียหลิง เพลิดเพลินกับวิววแสงสียามค่ำคืน 



 

 
 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 
 
 

วันที่ 4 
ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่าง
เปย - ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองต้าจู๋(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ในนครฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลเสฉวน นครฉง

ชิ่งเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง เทียนจิน และเซี่ยง
ไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง 
ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ 
ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงชิ่งประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก” ทั่วทั้งเมืองมี
ศิลปะรูปปั้นหินแกะสลักกว่า 50,000 ชิ้น จารึกคำสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้น กระจายกันอยู่บนหน้าผาก
ว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน และสือจ้วนซาน  
นำท่านเข้าชมและอิสระช็อปปิ้ง เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 นำท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

จากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่นำเสนอ
เรื่องราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักธรรมลัทธิเต๋า และปรัชญาคำสอนของขงจื๊อที่ ชาวจีนเคารพนับ
ถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลักทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ้ำผาโม่เกาคู ที่
เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถ้ำพระพุทธหลงเหมินที่ลั่วหยาง และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 
แห่งนั้นเป็นศิลปะถ้ำสมัยเริ่มต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ้ำยุคหลัง (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความ



 

 
 

อ่อนช้อยงดงาม นำท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลักท่ีเขาเป่าติ่งซาน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 
527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลักพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลักอยู่กว่า 10 ,000 ชิ้น ตามแนวยาว
ของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมัยราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพุทธเจ้า
ปางปรินิพพาน รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมพันมือ วัฏสังสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเที่ยว
ชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   

 
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคน
เดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น 
แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้ง
อาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร  
 นำท่านขึ้น กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นการข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ท่าน

สามารถชมวิวเมืองและแม่น้ำที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนค่ำคืน จะได้เห็นสะพานที่ตกแต่งด้วยแสงไฟ ชวนให้
รู้สึกว่า นครฉงชิ่งเหมือนสาวงาม ที่มีท้ังความสวย ยังอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวิตชีวา 

 



 

 
 

ที่พัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 
 
 

วันที่ 5 
ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ย่าน Chaotianmen ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า ของฝาก 

นำท่านสู่ หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วย
โรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งใน
รูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 
16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเที่ยวบินที่  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยสวัสดิภาพ  



 

 
 

 

 โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

 

ผจญภัยแดนมังกร ฉงช่ิง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล์ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 19-23 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 

วันที่ 23-27 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,999.- 
วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 

วันที่ 08-12 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วันที่ 20-24 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วันที่ 04-08 ธ.ค.62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 

วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 17,499.- 
วันที่ 13-17 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วันที่ 22-26 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วันที่25-29 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 

วันที่ 28 ธ.ค.62 -01 ม.ค.
63 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 

วันที่ 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 
63 

29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน รวมวีซ่า
(4 วันทำการ) 



 

 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพ่ื อ

เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชำระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
 
 



 

 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.      กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสาย

การบินกำหนด 
4. ค่าทำหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 



 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที ่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท  



 

 
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเท่านั้น**  
 และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีี่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ใน

กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  



 

 
 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน
ประเทศไทยเท่านั้น 

 - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พ้ืนหลังขาวเท่านั้น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการทำงาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือยื่นทำวีซ่า 
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 



 

 
 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต 
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพ่ิมตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 



 

 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่
สมรส ................................................................................. ............................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. .........................................................................
.. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์
.............................................................................................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .........................................................................
. 
........................................................ .............................รหสัไปรษณีย์
............................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
..................................................................................................................... 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตำแหน่งงาน
................................................................................. ...................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................
... 



 

 
 

 
 

 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์

................................................................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ
........................................................ ............................................................... 
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี
......................................……...................... 

ภายใน 1 ป ี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน............. ..........ปี
................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.............................................................. ...................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด) 


