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หนา้2 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 14 – 18 มิถนุำยน 2561   36,900.- 

  28 มิถนุำยน – 2 กรกฎำคม 2561  36,900.- 

  18 – 22 กรกฎำคม 2561   36,900.- 

  26 – 30 กรกฎำคม 2561   36,900.- หยดุวนัอำสำฬหบูชำ 

  28 กรกฎำคม – 1 สงิหำคม 2561  36,900.- 

  10 – 14 สงิหำคม 2561   36,900.- หยดุวนัแม่ 

  30 สงิหำคม – 3 กนัยำยน 2561  36,900.- 

  21 – 25 กนัยำยน 2561   36,900.- 

  12 – 16 ตลุำคม 2561   36,900.- หยดุวนัคลำ้ยสวรรคต 

  20 – 24 ตลุำคม 2561   36,900.- หยดุวนัปิยมหำรำช 

วนัที่ ก ำหนดกำร เชำ้ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – เมืองฉงช่ิง –             

เมืองอวู่หลง – อทุยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถอทุยำน) 
   YIYUN HOTEL ( 4 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

2 

อทุยำนหลมุฟ้ำสะพำนสวรรค ์(นัง่รถอทุยำน + รถ

แบตเตอรี่) – สะพำนแกว้สวรรค ์– ชมโชว ์

IMPRESSION WULONG 

   
YIYUN HOTEL  ( 4 ดำว ) 

หรอืเทยีบเท่ำ 

3 
อูห่ลง – เมืองฉงช่ิง – หมู่บำ้นโบรำณฉือช่ีโขว่ –               

หงหยำตง้  
   

HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL  

( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

4 
เมืองฉงช่ิง – ตำ้จู ๋– ผำหนิแกะสลกัตำ้จู ๋(มรดกโลก) (รวม

รถแบตเตอรี)่ – เมืองฉงช่ิง 
   

HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL  

( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

5 
มหำศำลำประชำคมฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจีย่ฟำงเป่ย – 

สนำมบนิมหำนครฉงช่ิง – กรุงเทพฯ   
    



 

หนา้3 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – เมืองฉงช่ิง – เมืองอวู่หลง – อทุยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถอทุยำน) 

03.50 น.  คณะพบกนัที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ อำคำร 1 ชั้น 3 ประตูทำงเขำ้

หมำยเลข 2 เคำน์เตอรส์ำยกำรบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หนา้ที่ บรษิทั แพนดำ้ ฮอลเิดย ์คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกการเดนิทางแก่ท่าน 

06.10 น. เหนิฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยเที่ยวบนิที่ FD 552 บรกิำรอำหำรและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

10.10 น. ถงึ มหำนครฉงช่ิง ซึง่เป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามว่าเป็น “เมอืงภูเขา เตา

ไฟ เมอืงในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผ่าปาหยโีบราณ มปีระวตัิศาสตรอ์นัเน่ินนานกว่า 3,000 ปี หลงัผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้....น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 1) 

จากนัน้น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอวู่หลง (Wulong) เมอืงตากอากาศ โอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง มแีม่น า้อู่เจียงไหล

ผ่าน ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องฉงชิ่ง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชม อทุยำนเขำนำงฟ้ำ (รวมรถ

อทุยำน) อทุยานท่องเทีย่วทางธรรมชาตริะดบั 4A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้อวู่เจียงในระดบัความสูง 

1900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทาง

ธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหศัจรรย ์คือ มป่ีาไมห้นาแน่น มี

ยอดเขาประหลาด มทีุ่งหญา้เลี้ยงสตัว ์และมลีานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เลี้ยงสตัวอ์นัดบั 1 ทาง

ภาคใตข้องประเทศจีน (ส ำหรบัท่ำนใดที่สนใจกำรเล่นสกีน ้ ำแข็ง กรุณำติดต่อจอง

กบัไกดห์รอืหวัหนำ้ทวัร ์มีค่ำใชจ้ำ่ยประมำณ 150 หยวน) 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 2) 

 ที่พกั YIYUN HOTEL  ( 4 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 



 

หนา้4 

วนัที่สอง อทุยำนหลมุฟ้ำสะพำนสวรรค ์(นัง่รถอทุยำน + รถแบตเตอรี่) – สะพำนแกว้สวรรค ์– ชมโชว ์

IMPRESSION WULONG  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

 น าท่านไปชม อุทยำนหลุมฟ้ำ สะพำนสวรรค ์(เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าหนังเรื่อง TRANSFORMER 4)  (นัง่รถ

อทุยำน + รถแบตเตอรี่) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ไดร้บัการรบัรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี ค.ศ.2007 อทุยานหลมุฟ้า สะพานสวรรคแ์ห่งน้ีเกิดจากการยุบตวัของเปลอืกโลกกลายเป็น

หลมุธรรมชาตขินาดใหญ่   

 

 

 

 

น าท่าน โดยสำรลฟิทแ์กว้ลงไปสูห่บุเหวเบื้องลำ่ง ทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทาง

เดนิเทา้เทีย่วชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึง่

ประกอบดว้ย 3 สะพานแห่งแรก คือสะพานมงักรสวรรค์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกบั

สะพานเชื่อมสวรรคก์บัโลกมนุษย ์ สะพานแห่งทีส่อง คือสะพานมงักรเขยีวลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟ้า และ

สะพานแห่งที่สาม หรือสะพานมงักรด าลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเขา้ไปนอ้ยท าใหดู้

ค่อนขา้งมดืด า นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดา้นล่างยงัเป็นที่ต ัง้ของ โรงเตีย๊มโบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพกัแรมยามค า่คืน

ของคนเดินทางในสมยัโบราณที่ใชเ้ป็นเสน้ทางลดัจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากน้ียงัเคยใชเ้ป็นฉาก

ส าคญัของภาพยนตรจ์นี เรื่องศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง ของผูก้ ากบัชื่อดงั จาง อวี้ โหมว โดยม ี3 นกัแสดงช ัน้น า คือ โจว 

เหวนิ ฟะ, เจย ์โชว ์และกงลี ่อสิระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาตติามอธัยาศยั  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 4) 

 หลงัอาหารน าท่านสู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กบั สะพำนแกว้สวรรค ์หรอื ระเบียงกระจกชมววิที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ออกแบบ

โดยผูเ้ชี่ยวกว่า 20 คนจากท ัง้ในและนอกจีน ต ัง้อยู่ 11 เมตรเหนือขอบหนา้ผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 



 

หนา้5 

เมตร หรือถา้หากวดัจากระดบัน า้ทะเลก็สูง 1,200 เมตร ว่ากนัว่าน่าจะเป็นระเบยีงจุดชมววิกระจกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

แลว้ยงัสามารถมองชมววิมมุสูงไดท้ะลถุงึกน้อทุยานกนัเลยทเีดยีวใหท่้านไดว้ดัใจเดนิชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยา  

เยน็  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 5) 

 น าท่าน ชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงำนของผูก้ ำกบัจำงอวี้ โหมว ซึง่เนรมติหุบเขาของเมอืงอู่หลงใหเ้ป็นฉาก 

โดยบอกเล่าเรื่องราววถิีชีวิตและประวตัศาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิ่ง  ผ่านการแสดงโชว ์มีผูแ้สดงกว่า 500 คนและชม

ระบบแสง ส ีเสยีง อนัยิง่ใหญ่ ตระการตา  

  ที่พกั YIYUN HOTEL  ( 4 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ  

วนัที่สำม เมืองอวู่หลง – เมืองฉงช่ิง – หมู่บำ้นโบรำณฉือช่ีโขว่ – หงหยำตง้  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

 หลงัอาหารน าท่านนัง่รถกลบัสู่ เมืองฉงช่ิง ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 7) 

 จากนัน้น าท่านไปเทีย่วชม หมู่บำ้นโบรำณฉือช่ีโขว่ เป็นหมู่บา้นที่มชีนเผ่ากลุ่มนอ้ย

หลากหลายเชื้ อชาติอาศัยอยู่ อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของ

สถาปตัยกรรมจีนด ัง้เดิมไว ้อิสระใหท่้านสมัผสักลิ่นอายยอ้นยุคสมยัราชวงศ์ซ่ง 

หมงิ ชงิ เลอืกซื้อของทีร่ะลกึหรอืของฝาก  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หงหยำตง้ ถนนประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม แหล่งรวม

ความบนัเทงิอาหารพื้นเมอืงโรงละครสไตลพ์ื้นเมอืง เมือ่ขึ้นไปจุดชมววิมองจากมมุ

สูงจะเหน็แม่น า้สองสายเจยีหลงิและแยงซมีาบรรจบกนั 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 8) 

  ที่พกั HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

 



 

หนา้6 

วนัที่สี ่ เมืองฉงช่ิง – เมืองตำ้จู ๋– ผำหนิแกะสลกัตำ้จู ๋(มรดกโลก) (นัง่รถแบตเตอรี่) – เมืองฉงช่ิง    

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืง ตำ้จู ๋(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) ใหท่้านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยับนรถ พรอ้มชม

ทศันียภาพสองขา้งทาง ชม ผำหนิแกะสลกั ตำ้จู ๋(นัง่รถแบตเตอรร์ี่ )ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  จาก

ยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1999 งานหนิแกะสลกัของตา้จู ๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศถ์งั และซ่งลว้นแลว้แต่น าเสนอ  เรื่องราวทาง

พทุธศาสนานิกายมหายาน, หลกัธรรมลทัธิเตา๋ และปรชัญาค าสอนของขงจือ๊ที่ชาวจีนเคารพนบัถอื และเป็นอกีกลุ่มงาน

หนิแกะสลกัทางพทุธศิลปะทีม่ชีื่อเสยีง 1 ใน 4 แห่ง ของจนี คือ ถ า้ผาโม่เกาคู ที่เมอืงตุนหวงมณฑลกานซู, ถ า้พระพทุธ

หลงเหมนิทีล่ ัว่หยาง และถ า้ผาหยุนกงั ทีต่า้ถงมณฑลซานซ ีซึง่ 3 แห่งนัน้เป็นศิลปะถ า้สมยัเริ่มตน้ของจีน ส่วนตา้จูเ๋ป็น

งานศิลปะถ า้ยุคหลงั (คริสตศ์ตวรรษที่ 9-13) ที่มคีวามอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงามงานศิลป์หนิแกะสลกัที ่

เขำเป่ำติ่งซำน มคีวามสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลกั พระพทุธรูป 13 กลุ่ม ซึง่มรูีป

สลกัอยู่กว่า 10,000 ชิ้น ตามแนวยาวของหนา้ผากว่า 500 เมตรซึ่งท ัง้หมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลกัหินสมยั

ราชวงศซ์่ง เช่น พระพุทธเจา้ปาง ปรินิพพาน, รูปสลกัเจา้แม่กวนอมิพนัมอื,วฏัสงัสาร หรือวงเวยีนชีวติ, พระศรีอริย

เมตตรยั อสิระเทีย่วชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

  

 

 

 

 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 10)  

 น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองฉงช่ิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

เยน็   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 11) 

  ที่พกั HOWARD JOHNSON JINYI HOTEL ( 5 ดำว ) หรอืเทยีบเท่ำ 
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วนัที่หำ้   มหำศำลำประชำคมฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ย – สนำมบินมหำนครฉงช่ิง – กรุงเทพฯ   

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม (ม้ือที่ 12) 

 จากนัน้น าท่านชมความยิ่งใหญ่ มหำศำลำประชำคมฉงช่ิง ใหท้่ำนได ้

ถำ่ยรูปอยู่บรเิวณดำ้นหนำ้ ไม่รวมค่ำเขำ้ สรา้งขึ้นในระหว่างปี  1951 – 

1954 ถือเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ ของเมืองฉงชิ่งลกัษณะ พิเศษในการ

ก่อสรา้งที่ผสมผสานลกัษณะเด่นของยุคราชวงคห์มงิและราชวงคช์ิงเขา้ 

ดว้ยกนั ท ัง้สีสนัและรูปแบบการจดัวางโครงสรา้งที่มีความโดดเด่น 

รวมถึงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์  อาคารหรือ ฮอลล ์ขนาดใหญ่แห่งน้ี 

จ าลองมาจากหอฟ้าเทยีนถานเมอืงปกักิ่งในปจัจุบนัใชเ้ป็นที่ประชุมสภาผูแ้ทน และ โรงละครของประชาชนสามารถจุคน

ไดก้ว่า 4,000 คนในดา้นหนา้ของหอประชุมครอบคลุมพื้นที่ 25,000 ตารางเมตรที่ 15,000 ตารางเมตร   มกีารปลูก

ประดบัตกแต่งดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม ้ปูดว้ยกระเบื้องหนิอ่อนทางดา้นหนา้มกีารแสดงสสีนัของไฟและน า้พใุนยามค า่คืน 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ม้ือที่ 13)  

 หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงของฝากกลบับา้นที่ ถนนคนเดินเจีย่ฟำงเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) หรือที่รบัรูก้นัว่าเป็น

เสมอืนฮ่องกง 2 มสีนิคา้เบรนดเ์นมใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงจใุจ น าท่านแวะรา้นหมอนเพื่อสุขภาพ สมควรแก่เวลาน าท่าน

ออกเดนิทางสู่สนามบนิฉงชิ่ง 

 ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจแลว้ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดินทำงสู ่สนำมบนิมหำนครฉงช่ิง 

 

18.55 น.      เหนิฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เที่ยวบนิที่ FD 553 บรกิำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

21.05 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจในการบรกิาร 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลีย่นแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

คอนเฟิรม์กำรเดินทำงต ัง้แต่ 10 ท่ำนข้ึนไป...พรอ้มหวัหนำ้ทวัรไ์ทยช ำนำญเสน้ทำง 
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วนัที่เดินทำง 

  

ผูใ้หญ่ 

  

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พกัเด่ียว 

จำ่ยเพิ่ม 

  

14 – 18 มิถนุำยน 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

28 มิถนุำยน – 2 กรกฎำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

18 – 22 กรกฎำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

26 – 30 กรกฎำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

28 กรกฎำคม – 1 สงิหำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

10 – 14 สงิหำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

30 สงิหำคม – 3 กนัยำยน 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

21 – 25 กนัยำยน 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

12 – 16 ตลุำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

20 – 24 ตลุำคม 2561 36,900.- 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

 

รำยกำรทวัรน้ี์ ไม่รวมทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิ่น วนัละ 20.-หยวน // ไม่เขำ้รำ้นรฐับำลจนี 

“คุม้ค่า รูจ้ริง เราดีที่สุด ส  าหรบัคุณ” 

 เงือ่นไข    รายการและราคาทวัรน้ี์เป็นเพยีงขอ้เสนอทีจ่ะตอ้งไดร้บัการยนืยนั จากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากทีบ่รษิทัฯ 

ไดร้บัการส ารอง ทีน่ ัง่จากสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะปรบัเปลีย่นราคาต ัว๋

เครื่องบนิ หากราคาต ัว๋เครื่องบนิมกีารปรบัสูงขึ้นจากราคาปจัจบุนั และในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วตามสถานทีท่ีร่ะบใุน

รายการ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้น รายการและราคาทวัรข์า้งตน้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม  

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไปกลบัเทีย่วบนิตามรายการ  

 ค่าอาหาร-โรงแรมตามทีร่ายการก าหนด  

 ค่าวซี่าจนี และภาษสีนามบนิทกุแห่งทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,00บาท  

 ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ 

 หวัหนา้ทวัรไ์ทย  

 น า้ดื่มวนัละ1 ขวด/ท่าน 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกิน 20 กิโลกรมั   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ   

 ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 หวัหนา้ทวัรไ์ทยในการเดนิทาง 

 ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ วนัละ 20.-หยวน  

 ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย ตำมควำมพงึพอใจของท่ำน 

 

เงือ่นไขกำรจอง  วำงเงนิมดัจ ำทำ่นละ 10,000  
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เงือ่นไขยกเลกิ  

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 30 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั   คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

เอกสำรกำรขอวซี่ำจนี (ขอ้มูล ณ วนัที่ 22 เมษำยน 2558) 

**เอกสำรที่ใชย้ื่นวซ่ีำจนีค่ะ  ส ำหรบัผูใ้หญ่อำยุ 18 ปีข้ึนไป เกดิที่ไทย** 

 พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6เดอืน  

 รูปถำ่ยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น!!  ตอ้งเปิดหู 

หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั หำ้มสวมเสื้อสขีำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปขำ้รำชกำร

ค่ะ หำ้มเขียนช่ือ-นำมสกลุดำ้นหลงัรูป หำ้มแม็ครูปหรอืใชค้ลปิหนีบตดิ

กบัพำสปอรต์   

       (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที ่30 พ.ย. 59)  

 ใบกรอกขอ้มลูดา้นทา้ยโปรแกรมค่ะ 

ใชเ้อกสำรดงัน้ีค่ะ 

 พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6เดอืน  

 รูปถำ่ยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น!!  ตอ้งเปิดหู หำ้มใสเ่ครือ่งประดบั หำ้มสวมเสื้อสขีำว

ถำ่ยรูป **ไม่เอำรูปขำ้รำชกำรค่ะ หำ้มเขียนช่ือ-นำมสกลุดำ้นหลงัรูป หำ้มแม็ครูปหรอืใชค้ลปิหนีบกระดำษตดิกบั*

ส ำเนำใบเกดิ (ประกำศจำกสถำนทูตจินี ณ วนัที่ 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบยีนสมรสของ บดิา มารดา 

 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของ บดิา มารดา 

 กรณีชื่อไม่ตรงกบัใบเกิด ขอใบเปลีย่นชื่อดว้ยค่ะ 

 

กรณีเดินทำงกบัญำติ 

 พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6เดอืน  

 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลงัขาวเท่านัน้!!  ตอ้งเปิดหู หา้มใส่เครื่องประดบั หา้มสวมเสื้อสขีาวถ่ายรูป 

**ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ หา้มเขยีนชือ่-นามสกุลดา้นหลงัรูป หา้มแมค็รูปหรอืใชค้ลปิหนีบกระดาษตดิกบั*ส าเนาใบ

เกิด (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที ่30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูตบิตัร 

 ส าเนาทะเบยีนสมรสของ บดิา มารดา 
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 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของ บดิา มารดา 

 กรณีชื่อไม่ตรงกบัใบเกิด ขอใบเปลีย่นชื่อดว้ย 

 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองการท างาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิเท่านัน้ 

      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชดั เจน ในรูปถ่าย) หรือ ผูช้ายจริง (แบบคลุมเครือ ไวผ้มยาว      

หนา้ตาสะสวย) จะตอ้งไปด าเนินการท าวซี่าจนีเองในทกุข ัน้ตอน 

 พระภกิษุ ตอ้งใชส้มดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ตวัจรงิ (อาจมกีารยกเลกิช ัว่คราว แลว้แต่สถานการณ)์ 

ขอ้มูลส ำคญั  * กรุณำกรอกขอ้มูลจรงิในเอกสำรที่ทำงบรษิทัจดัให ้

 นกัเรยีน นกัศึกษา........แจง้ชื่อสถานทีศึ่กษา ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

 ผูท้ีท่  างาน.......แจง้ชื่อสถานทีท่  างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ทีท่  างาน หมายเลขโทรศพัท ์

 ทีอ่ยู่ปจัจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้นทีต่ดิต่อได ้

 ผูท้ีแ่ต่งงานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธิดา พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

 ผูท้ีเ่ป็นโสด ตอ้งแจง้ชื่อบดิาหรอืมารดา หรอื พีน่อ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชื่อญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดจ้รงิ  

โปรดรบัทรำบวำ่  

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งยืน่วซี่าดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งเผือ่เวลาท าวซี่า ไวล้ว่งหนา้ก่อนเดนิทางประมาณ 20 วนั 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทยและมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์

ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจุบนั 

กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจี นดว้ย

ตนเอง 

ขอ้มลูทีท่่านแจง้กบัทางบรษิทัฯ จะใชส้  าหรบักรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์วซี่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าขอ้มูลเทจ็ 

อาจมกีารระงบัการออกวซี่าเลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทกุวนั) 

เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย 5-

7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิม่เติม หรืออาจเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร ซึง่เป็นเอกสทิธ์ิ

ของสถานทูต และบางคร ัง้ทางบรษิทัฯ ไม่ทราบลว่งหนา้ หรอืทราบในเวลากระช ัน้ชดิ  

ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปท่องเทีย่วทเิบต ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางแบบปกติ 

ท่านทีถ่อืบตัร APEX ตอ้งท าวซี่าจนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไม่สามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซี่าจนีได ้
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ท่านทีถ่อืบตัร APEX หรอื ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธิการเขา้ประเทศจีนเพือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มี

วซี่า เพราะว่าบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนัน้ๆ 

 

กรุณำสง่เอกสำรยื่นวซ่ีำก่อนเดินทำง อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร 

อตัรำค่ำวซี่ำด่วน 2-3 วนั  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ท่านละ 1200.- 

อตัรำค่ำวซี่ำด่วน 1 วนั  มกีารยกเลกิระเบยีบการยืน่ขอวซี่าด่วน 1 วนั ส าหรบับรษิทัทวัรแ์ลว้ / ถา้ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่น วี

ซ่าด่วน 1 วนั ขอใหท่้านจดัเตรียมเอกสารทุกอย่าง ใหพ้รอ้ม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นดว้ยตนเอง แต่ดุลพนิิจ

ในการพจิารณาและการอนุมตัขิึ้นอยู่กบัสถานทูต 

 

ท่ำนที่ถอืบตัร APEX 

 ท่านที่ถอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธิการเขา้-ออกประเทศจีนเพือ่การท่องเที่ยว โดยไม่มวีซี่า กบั

องคก์รฯ ทีอ่อกบตัรน้ีใหก้บัท่าน เพราะว่าบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสาร

น้ีท่านทีถ่อืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวงัรกัษาบตัรของท่านไม่ใหสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถงึว่า 

1. สายการบนิอาจจะไม่ใหท่้าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 

2. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไม่อนุญาตใหท่้านผ่านเขา้-ออกเมอืง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 

3. หากบตัรสูญหาย ท่านอาจไม่ไดเ้ดนิทางต่อกบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อต ัว๋เครื่องบนิใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพือ่ท าเรื่อง

การออกบตัรใหม่ หรอืขอท าวซี่าใหม่ดว้ยตนเอง 

5. ทางบริษทัฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ทุกแผนก เช่น หวัหนา้ทวัร ์พนกังานเก็บเอกสาร พนกังานขาย ฯลฯ ไม่รบั

ฝาก ไม่ถอืแทน หรอืไม่เก็บรกัษาแทน ดงันัน้หากท่านฝากบตัร APEX และ/หรอืส่งบตัรตดิมากบัเอกสาร หากมกีารสูญหาย

ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 
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ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นลำ่งน้ี!!!!เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบรุำยละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัทำ่นเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ  

( MISS./ MRS./ MR.)NAME.................................................................SURNAME.................................................. 

สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ   

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ช่ือคู่สมรส...................................................................................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบยีนบำ้น...................................................................................................................................................                           

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์ำ้น....................................มือถอื..................................... 

ที่อยู่ปจัจุบนั ...............................................................................................................................................................              

รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น.................................... ............ 

ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ....................................................................................................................................... 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................ 

ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ....................................................................................................................................          

รหสัไปรษณีย ์........................................ โทร .............................................. 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งที่สำมำรถตดิต่อท่ำนไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูลโดยตรง

กบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........................เดือน......................ปี.......................  ถงึวนัที่.................เดือน......................ปี.......................... 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................. 

เม่ือวนัที่.........................เดือน....................ปี......................  ถงึวนัที่................เดือน......................ปี............................. 

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำนพรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................RELATION........................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................RELATION........................................ 

หมำยเหต ุ

**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั                    

      ท ัง้นี้ เพือ่ ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้   (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


