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ไม่ลงรา้นชอ้ปฯ | หลมุฟา้ สามสะพานสวรรค ์| นั่งรถไฟทะลตุกึ 

| ตามรอยสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอ TF BOYS .... ปราสาทในฝัน  
  |   
 
 
 
 

ฉงชิ่ง อู่หลง  หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ น่ังรถไฟทะลุตกึ   

5 วัน 4 คนื  

เดนิทาง เมษายน – มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง  13,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) 
(WE684 : 10.30-14.50) -อู่หลง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทยสมายล ์ 
โดยมีเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและสมัภาระใหก้บัทา่น 

10.30 น. ออกเดินทางสู ่เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่ WE684 
14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตัง้อยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหลวง

ของรฐับาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงช่ิงเป็นเมืองเอกที่ขึน้กับมณฑลซื่อชวน 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนไดป้ระกาศใหฉ้งช่ิงเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงช่ิงขึน้ตรงกบัรฐับาลกลาง จึงท าใหฉ้งช่ิงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของ
การคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ที่อยูท่างทิศตะวนัตก หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นสู ่เมืองอู่หลง
(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME  

วันที ่2 
เขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-ระเบียงแก้ว-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 
(รวมรถแบตเตอร่ี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อทุยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น า้อวู่เจียงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มียอดเขาสงูสดุที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามี
ช่ือเสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤด ูจนไดร้บัการขนานนามวา่เป็นดินแดนแหง่ 4 สิง่
มหศัจรรย ์คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์และมีลานหิมะในฤดหูนาว ปกติภเูขานางฟ้า
เป็นทุง่หญา้เลีย้งสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) -อูห่ลง 
วนัท่ี 2.  เขานางฟา้(รวมรถไฟเหลก็)-ระเบียงแกว้-หลมุฟา้สามสะพานสวรรค ์(รวมรถแบตเตอรี)่ 
วนัท่ี 3. อูห่ลง-ฉงช่ิง-วดัฮวาเหยียน-ปราสาทในฝัน-นั่งรถไฟทะลตุกึ 
วนัท่ี 4.    อิสระทัง้วนั(ไมร่วมรถ ไมร่วมอาหารกลางวนั-เย็น ไมร่วมไกด)์ 
               OPTION : ผาหินแกะสลกัตา้จู๋ หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ไกดท์อ้งถ่ิน 
วนัท่ี 5.    หา้งสรรพสนิคา้มีสไลดเ์ดอร-์ถนนเจ่ียฟ่างเป่ย-หงหยาตง้-ฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (16.20-

18.30) 
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น าท่านพิสจูนค์วามกลา้กบั ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานที่มีพืน้ที่หนา้กวา้งที่กวา้งที่สดุในโลก 
จุดชมวิวแห่งนีเ้ป็นหนา้ผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  สว่นที่ยื่นออกจากหนา้ผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร 
ความสงูแนวตัง้จากดา้นลา่งของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญจากในและต่างประเทศ
กว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกวา้งที่สุดในโลกและอิสระช้อปป้ิงบริเวณ
โดยรอบตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติแหลง่ใหมล่า่สดุที่ไดร้บั

การรบัรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อทุยานหลมุฟ้า -สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้
เร็วในสมัยถัง และแห่งนีเ้กิดจากการยุบตวัของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลงัจากนัน้น าท่ าน 
โดยสารลิฟทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งที่ระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดินเทา้
เที่ยวชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมงักรสวรรค์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลอุอกไปคลา้ยกบั
สะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนษุย ์สะพานแหง่ที่สองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิ่มแทงไปในทอ้งฟา้ และ
สะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้
คอ่นขา้งมืดด า นอกจากนีย้งัสรา้งจ าลองเพื่อใชเ้ป็นฉากส าคญัของภาพยนตรจี์น เรือ่งศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง ของผูก้  ากบั
ช่ือดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME  

วันที ่3 อู่หลง-ฉงชิง่-วัดฮวาเหยยีน-ปราสาทในฝัน-น่ังรถไฟทะลุตกึ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 น าทา่นเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหวา่งทาง แวะชมทุง่ดอกมสัตารด์ พบกบัทุง่สทีอง

ระรานตาหรือจะเรียกว่าเป็นทะเลสีเหลืองผ่านคลื่นที่ไหวเอนไปตามสายลม ดอกมสัตารด์เริ่มบานปลายกุมภาพนัธถ์ึง
ปลายเดือนมิถนุายน ใหท้่านอิสระถ่ายรูป เก็บภาพความประทบัใจ เพราะทราบกนัดีว่าในหนึ่งปีจะมีแค่ครัง้เดียว ให้
ทา่นซมึซบัความสวยงามผา่นธรรมชาติอนังดงาม 
หมายเหตุ : ดอกไมจ้ะออกดอกประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายน และดอกไม้จะมีมากหรือนอ้ย
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศไมส่ามารถก าหนดได ้

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านไหวพ้ระขอพร วัดฮวาเหยียน วดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงของเมืองฉงช่ิง หลงัจากนัน้น าท่านชม ปราสาทในฝัน 

ตัง้อยู่ในสวนหวัเซิง เป็นที่เที่ยว ระดบั 3A อยู่ในเมืองฉงช่ิง ภายในบริเวณประสาทรอบลอ้มไปดว้ยภเูขา ใหค้วามรูส้กึ
เหมือนอยูใ่นปราสาทในนิยาย ปราสาทแหง่นีไ้ดร้บัความนิยมขึน้ เนื่องจาก วงบอยแบรนดข์องจีน  TF BOYS วงบอยแบ
รนดข์องจีน ไดใ้ชส้ถานท่ีแหง่นีถ้่ายมิวสคิวีดีโอ ช่ือวา่ "Magic Castle" เมื่อปี 2014 ที่ผา่นมา  
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 หลงัจากนัน้น าท่าน สมัผสัประสบการณใ์หม่...น่ังรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ใหว้ิ่ง

ลอดภายใตอ้าคารสูงกว่า 19 ชั้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ กินพิน้ที่ชั้น 6-8 หนึ่งเหตุผลก้เพื่อความสะดวกสบายของ
ประชาชนในตกึนีท้ี่สามารถใชบ้รกิารไดส้ะดวก 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั TIANYOU HOTEL OR SAME  

วันที ่4 
อสิระทัง้วัน(ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวัน-เยน็ ไม่รวมไกด)์ 
OPTION : ผาหินแกะสลักต้าจู๋  หากท่านใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอยีดได้ทีไ่กดท์้องถิน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 อิสระทัง้วนั(ไมร่วมรถ ไมร่วมอาหารกลางวนั-เย็น ไมร่วมไกด)์ 

OPTION : ผาหินแกะสลกัตา้จู๋ หากทา่นใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ไกดท์อ้งถ่ิน 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 อิสระทัง้วนั(ไมร่วมรถ ไมร่วมอาหารกลางวนั-เย็น ไมร่วมไกด)์ 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
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ที่พกั TIANYOU HOTEL OR SAME  
NO.121, Zhongshan Third Road, Yuchung, Chongqing, China, 400015 

วันที ่5 
ห้างสรรพสินค้ามีสไลด์เดอร์-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง
(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (16.20-
18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม  ห้างสรรพสินค้ามีสไลดเ์ดอร(์ไม่รวมค่าลงสไลด)์  หา้งสรรพสินคา้ในนครฉงช่ิง เปิดตวัสไลเดอรท์ี่ ก าลงั

กลายเป็นเทรนดท์ี่ไดร้บัความนิยมของหา้งสรรพสนิคา้ที่ประเทศจีนกนัในตอนนี ้ ซึ่งสไลเดอรน์ีม้ีความยาวกวา่ 16 เมตร 
จะพาลกูคา้ลงจากชัน้ 4 มายงัชัน้ลา่งสดุในเวลาเพียง 12 วินาทีเพื่อเอาใจลกูคา้ที่มีเวลาเรง่รีบ   น าท่านเดินทางไปยงั 
ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเปย ตัง้อยู่บริเวณอนสุาวรียป์ลดแอก ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่ น 
แต่ปัจจุบนักลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้
อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระเดินชมและชอ้ปป้ิง น าท่านสู ่หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภเูขา ขนานไปกบั
แม่น า้เจียหลิง โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ รา้นอาหารพืน้เมือง รา้นน า้ชา โรงละคร ซึ่งลว้น
แลว้แตก่่อสรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยคุส าหรบันกัทอ่งเที่ยวที่มา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  โดยเที่ยวบินที่  WE685  
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  โดยสวสัดิภาพ  
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 โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีทีม่ี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวรไ์ทย 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซี่า ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ รวม 350 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 

** กรณีถอืหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอกีคร้ัง ** 
 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : ฉงชิ่ง อู่หลง  หลุมฟ้าสะพานสวรรค ์ น่ังรถไฟทะลุตกึ  5 วัน 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-13 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 18-22 เม.ย. 63 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 06-10 พ.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 13-17 พ.ค. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 27-31 พ.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
วนัท่ี 10-14 มิ.ย. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- ไมร่บัจอย 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ รวมวซี่า(4 วันท าการ) 
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เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 ก.ก.   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ      
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการลว่งหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ตอ้งด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบนิ ณ วนัเดนิทาง  
ด้วยตวัท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อ
ตรวจสอบวา่กรุป๊มกีารออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และ
ทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 
หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั  
**ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ]  แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั 
แบบ TRIPLE ได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  
บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 30 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรอื  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน 
(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหต ุ  คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี  คา่โทรศพัท ์ คา่มินิบาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีม่ีน  า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบิน
นัน้ๆ ก าหนด  หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิ่ม 
3.  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทริป/ทา่น   ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจาก
เมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
4.   คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีน(4วนัท าการ) ท่านละ 1,800 บาท 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
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      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงั

บริษัทฯ โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลอื 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการ
เดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวทรปิใด  วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ
ไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนงัสอืเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางไป-กลบัมากกวา่ 6 เดือนขึน้
ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
**  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษัิท 
ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปี
นัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์
สงูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบั
เง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง  นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทน
จ าหนา่ย(ผูม้ช่ืีอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อเป็นการ
แจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย (ผูม้ช่ืีอใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่งขอรบัเงิน
คา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้
สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคนืให้แกนั่กท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  
ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ  ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษิัทมีคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้าย
จรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ   การจองทีพ่กั   และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
เป็นตน้ ** 
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4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรอื EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการ
คืนเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดีคนืเงนิค่าบริการตามที่ลกูค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่น
การเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
        6.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ
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สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตาม
ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าเข้าประเทศจีน(วีซ่าเดี่ยว) 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925บาท  

1.หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2.หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
   รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จาก
คอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน  6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3.ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวซีา่ 
4.ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5.เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6.กรณีเดก็, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 

ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ที่อยูปั่จจบุนั ที่อยูท่ี่ท  างาน ญาติที่ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
8.โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอืเปลีย่นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ หรอื ใช้
บตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9.ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ 
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,550 บาท  
2. หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
     ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้]และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริ ้
นจากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3.ใบอนญุาตการท างาน  
4.หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑตูจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1.ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2.น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3.น ารูปถ่ายที่มวีิวดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวซีา่ 
4.น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถา่ยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที่ตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เมื่อทา่นสง่หนงัสอืเดินทางลา่ชา้ ยื่นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  
1,125 บาท  
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[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถว้น เพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.............................................................................................. 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
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ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุ
ชิน้ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที ่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3.ประเทศจีน มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ 
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 
 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้า่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


