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ไม่ลงร้านช้อปฯ | ถ า้ฝหูยงต้ง | หลมุฟ้า สามสะพานสวรรค์ | ผาหินแกะสลกัต้าจู๋  
 ลิม้รสต้นต ารับหมาลา่ หม้อไฟฉงชิ่ง | ลอ่งเรือชมความงาม |  สะพานกระจกว่านเซิ่น  

 

 
 

ผจญภัยแดนมังกร ฉงช่ิง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น  5 วัน 4 คืน 
 

เดนิทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 22,999.- 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่
หลง (WE684  10.30-14.50) 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์  
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัท่าน 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฉงชิ่งเจยีงเป่ย เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย เมืองฉงชิ่ง ตัง้อยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับมณฑลซื่อชวน 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงช่ิงขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จงึท าให้ฉงช่ิงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – อู่หลง (WE684  10.30-14.50) 
วนัที่ 2.  เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหลก็) - ระเบียงแก้ว - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร่ี) - โชว์จางอวีโ้หมว 
วนัที่ 3.   อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัส้ดุ(รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงช่ิง - ลอ่งเรือแม่น า้แยงซีเกียง 
วนัที่ 4.   ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัที่เป่าต่ิง(รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้

แยงซีเกียง 
วนัที่ 5.    ช้อปปิง้ย่าเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (WE685 16.10-18.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านออกเดินทาง
จากเมืองฉงช่ิง สู ่เมืองอู่หลง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวม
รถแบตเตอร่ี) - โชว์จางอวีโ้หมว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อทุยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่
ทางตอนเหนือของแมน่ า้อวูเ่จียงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสงูสดุท่ี 2033 
เมตร อทุยานเขานางฟ้ามีช่ือเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละฤด ูจน
ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่ง
หญ้าเลีย้งสตัว์ และมีลานหิมะในฤดหูนาว ปกติภเูขานางฟ้าเป็นทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์อนัดบั 1 ทางภาคใต้
ของประเทศจีน หลงัจากนัน้ 

 
 น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานท่ีมีพืน้ท่ีหน้ากว้างท่ี

กว้างท่ีสดุในโลก จดุชมวิวแห่งนีเ้ป็นหน้าผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  สว่นท่ีย่ืนออกจากหน้าผา 
11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสงูแนวตัง้จากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและ
ออกแบบ โดยผู้เช่ียวชาญจากในและตา่งประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วท่ีติด
อนัดบัแผน่กระจกกว้างท่ีสดุในโลกและอิสระช้อปปิง้บริเวณโดยรอบตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่ง
ใหมล่า่สดุท่ีได้รับการรับรองจากยเูนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อทุยานหลมุฟ้า-
สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมยัถงั และแห่งนีเ้กิดจากการยบุตวัของเปลือกโลกกลายเป็นหลมุ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ 

 

 
 หลงัจากนัน้น าท่าน โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งท่ีระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลง

ไปถึงแล้วจะพบกบัเส้นทางเดินเท้าเท่ียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่ม
สะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมงักรสวรรค์ 
ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลอุอกไปคล้ายกบัสะพานเช่ือมสวรรค์กบัโลกมนษุย์ สะพานแห่ง
ท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหน้าผาท่ิมแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งท่ีสามคือ สะพาน
มงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนท่ีแคบท่ีสดุ แสงผ่านเข้าไปน้อย ท าให้ดคู่อนข้างมืดด า 
นอกจากนีย้งัสร้างจ าลองเพ่ือใช้เป็นฉากส าคญัของภาพยนตร์จีน เร่ืองศกึโคน่บลัลงัก์วงัทอง ของผู้ก ากับ
ช่ือดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นักแสดงชัน้น า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความ
งามทางธรรมชาติตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าท่านชมโชว์ IMPRESSION WULONG ผลงานของผู้ก ากับจางอวีโ้หมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่

หลงให้เป็นฉาก โดยบอกเลา่เร่ืองราววิถีชีวิตและประวตัศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงช่ิง ผา่นการแสดงโชว์ มีผู้
แสดงกวา่ 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อนัย่ิงใหญ่ ตระการตา 

 

 
ท่ีพัก MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 
อู่หลง - ว่านเซิ่น - สะพานกระจกที่ยาวทัสุ้ด(รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงชิ่ ง - 
ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกียงแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลงัรบประทานอาหารเช้า  น าท่านเดินทางสูเ่มืองว่านเซิ่น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองนีต้ัง้อยู่

ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน น าท่านชมสะพานแก้วลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรูปตวั A มีความยาวกว่า 
80 เมตร ยาวกว่าแกรนด์แคนยอน สกายวอร์คของอเมริกาท่ีมัความยาว 21 เมตร  และกิจกรรม
หวาดเสียวตา่งๆๆมากมาย 
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 หมายเหตุ ทางสถานท่ีท่องเท่ียว จ ากัดอายุผู้ท่ีเล่นกิจกรรมต่างๆ  

- ผู้ ท่ีมีอาย ุ70 ปีขึน้ไป ต้องมีผู้ติดตามในการเดินสะพานแก้ว 
- ผู้ ท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไป สามารถเดินสะพานกระจกได้ แตไ่มส่ามารถเลน่กิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได้  
- ผู้ ท่ีมีอายมุากกวา่ 48 ปี  และผู้ ท่ีมีน า้หนกั 85 ขึน้ไป ไมส่ามารถนัง่ชิงช้าลอยฟ้าได้ ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
  และน าท่านเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่าน ล่องเรือชมความ

งามแม่น า้แยงซีเกียง และแมน่ า้เจียหลิง เพลิดเพลินกบัวิววแสงสียามค ่าคืน 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ท่ีพัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ต้าจู่  - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง(รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉง
ชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึน้กระเช้าชมวิวแม่น า้แยงซีเกียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 จากนัน้เดินทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ในนครฉงช่ิง ซึ่งอยู่ติดกบัมณฑลเสฉวน นคร

ฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง เทียนจิน 
และเซ่ียงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแมน่ า้แยงซีเกียงมาแตโ่บราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหวา่งแมน่ า้แยงซี และแม่น า้
เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภเูขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก 
เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ ซึ่งอยู่ห่างจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามว่า “บ้านเกิดแห่งหิน
แกะสลกั” ทัว่ทัง้เมืองมีศิลปะรูปปัน้หินแกะสลกักวา่ 50,000 ชิน้ จารึกค าสอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิน้ 
กระจายกนัอยู่บนหน้าผากวา่ 75 จดุ ในบริเวณ 5 ภเูขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนันซาน สือเหมินซาน 
และสือจ้วนซาน  น าท่านเข้าชมและอิสระช็อปปิง้ เมืองโบราณชางโจว   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมจากยเูนสโก้ในปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลกัของต้าจู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วน
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แล้วแตน่ าเสนอเร่ืองราวทางพทุธศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเตา๋ และปรัชญาค าสอนของขงจ๊ือ
ท่ีชาวจีนเคารพนบัถือ และเป็นอีกกลุม่งานหินแกะสลกัทางพระพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 4 แห่งของ
จีน คือ ถ า้ผาโม่เกาค ูท่ีเมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพุทธหลงเหมินท่ีลัว่หยาง และถ า้ผาหยุนกัง 
ท่ีต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศิลปะถ า้สมยัเร่ิมต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ า้ยุคหลงั 
(คริสต์ศตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความออ่นช้อยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัท่ีเขาเป่า
ติ่งซาน มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุม่รูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมี
รูปสลักอยู่กว่า 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่ งทัง้หมดเป็นรูปแบบศิลปะการ
แกะสลกัหินสมยัราชวงศ์ซ่ง เช่น พระพทุธเจ้าปางปรินิพพาน รูปสลกัเจ้าแมก่วนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือ
วงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเท่ียวชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอธัยาศยั  ได้เวลา
สมควรน าท่านเดินทางกลบั เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

 
 น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนสุาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือร าลกึถึง

ชยัชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศนูย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง 
เตม็ไปด้วยร้านค้ากวา่ 3,000 ร้าน ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิง้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
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 น าท่านขึน้ กระเช้าข้ามแม่น า้แยงซีเกียง เป็นการข้ามแมน่ า้แยงซีเกียงไปยงัอีกด้านหนึ่งของเมืองฉงช่ิง 
ท่านสามารถชมวิวเมืองและแมน่ า้ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะตอนค ่าคืน จะได้เห็นสะพานท่ีตกแตง่ด้วยแสงไฟ 
ชวนให้รู้สกึวา่ นครฉงช่ิงเหมือนสาวงาม ท่ีมีทัง้ความสวย ยงัออ่นหวานนุ่มนวล และมีชีวิตชีวา 

 

 
ท่ีพัก DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 ช้อปป้ิงย่าเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ีย่าน Chaotianmen ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ เสือ้ผ้า รองเท้า ของฝาก  น าท่านสู ่

หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภเูขา ขนานไปกับแม่น า้เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม 
ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านน า้ชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบ
โบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยคุส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ... 

 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการ :  ผจญภัยแดนมังกร ฉงช่ิง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซ่ิน  5 วัน 4 คืน โดนสายการบนิไทยสไมล์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 ส.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 17,400.- 
วนัที่ 28 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,499.- 
วนัท่ี 04-08 ก.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 25-29 ก.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 
วนัท่ี 09-13 ต.ค. 62 30,999.- 30,999.- 30,999.- 4,500.- 19,999.- 
วนัท่ี 11-15 ต.ค. 62 30,999.- 30,999.- 30,999.- 4,500.- 19,999.- 

วนัท่ี 19-23 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,999.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน รวมวีซ่า(4 วันท าการ) 
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4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ี

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกันอบุัติเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.      กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนัก

ตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

สว่นหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพึงพอใจในการบริการของท่าน 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

          
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 



  14 ผจญภยัแดนมงักร ฉงชิ่ง อู่หลง วดัใจความกล้าสะพานกระจกวา่นเซิน่5 วนั 4 คืน สายการบนิไทยสไมล์                   [GQ1CKG-WE002] 

 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบับ

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
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1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับ

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 

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

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้
ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส .............................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ........................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................... ........................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... .......................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................ ......................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................ .................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี.. ....................................……...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่าน
เกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


