
  



 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– นครฉงชิง่ – เมอืงอูห่ลง 
08.00 พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกท่าน 

10.30 ออกเดนิทางสู่ นครฉงชิง่ โดย สายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่ WE684  
14.50 เดนิทางถงึ นครฉงชิง่ เมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทยีบเท่า มณฑล (อกี 

3 นครคอื ปักกิง่, เทยีนจนิ และ เซ ีย่งไฮ)้ เป็นเมอืงท่ารมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแต่โบราณ ตวั
เมอืงตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าแยงซ ีและแม่น ้าเจยีหลงิเจยีง ถูกขนานนามว่า เมอืงภูเขา เตาไฟ 
เมอืงในหมอก ปัจจุบนัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนัก หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้   
น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงอูห่ลง เป็นเมอืงตากอากาศ ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยขนุเขา ทศันียภาพ
สวยงาม อากาศดี และมากไปดว้ยแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ (ระยะทางประมาณ 190 
กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 2 ช ัว่โมงคร ึง่) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 ทีพ่กั YUZHU GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – ถ า้ฝูหยง(รวมกระเชา้ขึน้)– อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค(์รวม

ลฟิทแ์กว้+รถแบตเตอร ี)่– ระเบยีงแกว้อูห่ลง–โชวค์วามประทบัใจอูห่ลง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

น าท่านชม ถ า้ฝูหยงตง้ (มรดกโลก) ไดช้ ือ่ว่าเป็นถ า้ที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึงของจีน 
คน้พบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ า้หินปูนอายุกว่า 1.2ลา้นปี มพีืน้ที่ประมาณ 
37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กโิลเมตร กวา้ง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลีย่ภายในถ า้
ประมาณ 16 องศาเซลเซยีส โดยมหีอ้งโถงหลกัพืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตารางเมตร  
ใหท่้านน่ังกระเชา้ขึน้สู่ถ า้ฝูหยงไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเที่ยวชมความงดงามทาง
ธรรมชาติที่เต็มไปดว้ยหินงอกหินยอ้ยในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น 



ม่านน ้าตก ธง ผลองุ่น ปะการงัใตท้ะเล เสน้ผม เข็ม ซ ึง่มกีารจดัแสงสภีายในถ า้ชว่ยเพิ่ม
ความงดงามยิง่นัก  

 
น าท่านเดนิทางกลบัไปยงั เมอืงฉงชิง่ (ระยะทางประมาณ 195 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 
3 ช ัว่โมง) 
จากน้ันน าท่านชมอุทยานแห่งชาตมิรดกโลก อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้าสะพานสวรรค ์
(มรดกโลก) (ระยะทางประมาณ 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาปะมาณ 40 นาท)ี แหล่งท่องเทีย่ว
ทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ไดร้บัการรบัรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรคแ์ห่งนี้เกดิจากการยุบตวัของ
เปลอืกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาตขินาดใหญ่ น าท่าน โดยสารลฟิทแ์กว้ ลงไปสู่หุบเหว
เบือ้งล่างทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้ จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่ว
ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่
ทีสุ่ดในเอเชยี) ซ ึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรก คอื สะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็น
โพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ,์ สะพาน
แห่งทีส่อง สะพานมงักรเขยีว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งที่
สาม หรอื สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนทีแ่คบทีสุ่ด แสงผ่านเขา้ไป
นอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมืดด า นอกจากนี้บรเิวณหุบเหวดา้นล่างยงัเป็นที่ต ัง้ของ โรงเตีย๊ม
โบราณ ทีเ่คยเป็นจุดแวะพกัแรมยามค ่าคนืของคนเดนิทางในสมยัโบราณทีใ่ชเ้ป็นเสน้ทาง
ลัดจากมณฑลเสฉวนไปมณฑลเหอหนาน นอกจากนี้ยังเคยใชเ้ป็นฉากส าคัญของ
ภาพยนตรจ์ีน เร ือ่งศกึโค่นบลัลงักว์งัทอง ของผูก้ ากบัชือ่ดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 
นักแสดงช ัน้น า คอื โจว เหวนิ ฟะ, เจย ์โชว ์และกงลี ่และ หนังฝร ัง่เร ือ่ง Transformers 4 
(ทรานสฟ์อรเ์มอรส์ ภาค 4) อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอธัยาศัย 
จากน้ันน าท่าน นั่งรถแบตเตอร ี ่กลบัไปจุดขึน้รถบสั 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านพิสูจน์ความกลา้กับ ระเบียงแก้วอู่หลง  (รวมผ้าหุ ้ม
รองเทา้) เป็นสะพานทีม่พีืน้ทีห่นา้กวา้งทีก่วา้งทีสุ่ดในโลก จุดชมววิ
แห่งนี้เป็นหนา้ผาสูง จากระดบัน ้าทะเล 1200 เมตร  ส่วนที่ยื่นออก
จากหน้าผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจาก
ดา้นล่างของหน้าผาสูง  280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดย
ผูเ้ช ีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถอืไดว้่าเป็นจุดชม
ววิสะพานแกว้ทีต่ดิอนัดบัแผ่นกระจกกวา้งทีสุ่ดในโลก  
(หากกรุป๊ทีเ่ดนิทางในชว่งเวลาทีม่กีารปิดปรบัปรุง เพือ่ยกระดบัความ
ปลอดภยัใหม้ากยิง่ขึน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเขา้ชม)  

 
 



ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 

ท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้ ากบัจางอวีโ้หมว ซ ึง่เนรมิต
หุบเขาของเมอืงอู่หลงใหเ้ป็นฉาก โดยบอกเล่าเร ือ่งราววถิชีวีติและประวตัศาสตรข์องผูค้น
เมอืงฉงชิง่ ผ่านการแสดงโชว ์มผูีแ้สดงกว่า 500 คนและชมระบบแสง ส ีเสยีง อนัยิง่ใหญ่ 
ตระการตา 
 ทีพ่กั YUZHU GARDEN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม  เมอืงอูห่ลง – นครฉงชิง่ – หงหยาตง้ – ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย –ล่องเรอืแมน่ ้า

แยงซเีกยีง 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครฉงชิง่ น าท่านเทีย่วชม หงหยาตง้ เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่
ต ัง้อยู่รมิแม่น ้าแยงซเีกยีง เป็นแหล่งรวบรวมความบนัเทงิ อาหารพืน้เมอืงเก่าแก่ใหล้ิม้รส 
โรงละครสไตลพ์ืน้เมือง ที่เป็นจุดเด่นก็คือช ัน้ 4 ดา้นบนจะจ าลองเป็นบา้นเมืองสมยั
โบราณ มรีา้นขายขนม รา้นน ้าชา รา้นขายของทีร่ะลกึ และรา้นอาหาร หากขึน้ไปจุดชม
ววิมองจากมุมสูง จะเห็นแม่น ้าสองสายเจยีหลงิและแยงซมีาบรรจบกนัการกอ่สรา้งตกแต่ง
ในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ ์และบรรยากาศยอ้นยุคส าหรบันักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ ถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเปย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) เป็นย่าน
การคา้ที่ส าคญัของเมืองฉงชิง่ หอ้มลอ้มดว้ยหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ภตัตาคาร 
รา้นคา้ต่างๆ และม ีLandmark ส าคญัคอื Liberation Monument ทีส่รา้งขึน้เมือ่ไดร้บั
ชยัชนะในสงครามต่อตา้นญีปุ่่ นปี 1937-1945 ทีน่ี่จงึเป็นหา้งและรา้นของหลายๆแบรนด ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 หลงัอาหาร น าท่านล่องเรอืแม่น ้าแยงซ ีใหท่้านไดช้มความงามแม่น ้าแยงซแีละแม่น ้า

เจยีหลงิ 
 ทีพ่กั SHIDAI TONGHUI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ี ่ ฉงชิง่ – เมอืงตา้จู๋ – เมอืงโบราณชางโจว – ผาหนิแกะสลกัตา้จู๋ (รวมรถ
แบตเตอร ี)่ –  ฉงชิง่ – หมูบ่า้นโบราณฉือชีโ่ขว่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมอืงตา้จู๋ (ระยะทางประมาณ 160 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 
ช ัว่โมง) เมืองตา้จู๋เป็น  เมืองท่ารมิแม่น ้าแยงซเีกยีงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่าง
แม่น ้าแยงซ ีและแม่น ้าเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก 
ปัจจุบนัเป็นเมอืงอุตสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา้จู๋  ทีม่สีมญานามว่า “บา้นเกดิแห่ง
หนิแกะสลกั” ทัว่ทัง้เมอืงมศีลิปะรูปป้ันหนิแกะสลกักว่า 50,000 ชิน้ จารกึค าสอนภาษาจนี
ถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกนัอยู่บนหนา้ผากว่า 75 จุด ในบรเิวณ 5 ภูเขา คอื เป่าติง่ซาน 
เป่ยซาน หนันซาน สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน   
น าท่านเขา้ชมและอสิระชอ็ปป้ิง เมอืงโบราณชางโจว  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชมมรดกโลกที ่ผาหนิแกะสลกัตา้จู๋
(มรดกโลก) สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลก ตัง้อยู่
ในอ าเภอตา้จู๋ นครฉงชิง่, หน้าผาหินแกะสลกัตา้จู๋
นับเป็นงานศลิปะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงามโดย
การรวมเอาจิตวิญญาณ ความเชือ่ในศาสนาพุทธ 
เต๋า และหลกัค าสอนของขงจือ๊ รวมทัง้เทพเจา้ของจนี
มารวมเขา้ดว้ยกนัอย่างผสมผสานและกลมกลนื ตาม
หนา้ผาหนิแกะสลกัตา้จู๋จะมรูีปป้ันพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัวจ์ านวนมากและรูปป้ันอืน่ๆ 
อกีนับไม่ถว้น ทัง้นีใ้หท่้านไดเ้ดนิทางโดยมรีถแบตเตอร ีบ่รกิาร  
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางกลบั นครฉงชิง่  
น าท่านสู่ หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ข่ว เป็นหมู่บา้นที่มีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้
ชาตอิาศยัอยู่ อาคารบา้นเรอืนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดัง้เดมิไว ้
อสิระใหท่้านสมัผสักลิน่อายยอ้นยุคสมยัราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืของ
ฝาก ตามอธัยาศยั 

ค ่า        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 ทีพ่กั SHIDAI TONGHUI HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่า้ พพิธิภณัฑซ์านเสยี – มหาศาลาประชาคม(ชมดา้นนอก) – สนามบนิฉงชิง่ -
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านชม พพิธิภณัฑซ์านเสยี หรอืพิพิธภณัฑฉ์งชิง่ 

เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ.2005 ภายในจดัแสดงเร ือ่งราว
ของประวตัศิาสตรข์องนครฉงชิง่ และวถิชีวีติของคนสอง
ฝ่ังแม่น ้าแยงซเีกยีง, การพฒันานครฉงชิง่, การต่อตา้น
จกัรวรรดิญี่ปุนและเร ือ่งราวของ 3 ชอ่งแคบอนัโด่งดงั
ของเขือ่นยกัษซ์านเสียตา้ป้า นอกจากนีย้งัเก็บเร ือ่งราว
ของการสรา้งเขือ่นยกัษท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซานเสยีตา้ป้า 
ทีข่วางกัน้แม่น ้าแยงซเีกยีง จากน้ันน าท่านชมดา้นนอก
ของ ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่งั) ซ ึง่นายเฮดหลงแห่ง
กองทัพคอมมิวนิสตร์เิร ิม่สรา้งขึน้ภายหลังการปฏิว ัติ
ส าเร็จ ในปี 2494 โดยจ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทียน
ถานเมอืงปักกิง่ ในปัจจุบนัใชเ้ป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนและ
โรงละครของประชาชนสามารถจุคนไดก้ว่า 4,000 คน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษสุกีห้มอ้ไฟฉงชิง่ 
 หลงัรบัประทานอาหารไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางท่าอากาศยานฉงชิง่ เพื่อ

เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.50 ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่ WE685 (รวม

อาหารบนเคร ือ่ง) 
18.00 เดนิทางกลบัถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและจบทรปิดว้ยความ

ประทบัใจ... 
 
 

***************************** 
 
 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากท่านมต่ีอเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัท่านเอง 
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดต้อ้งมผูีร้ว่มคณะ 20 ท่านขึน้ไป(มหีวัหน้าทวัร)์ 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

11-15 ตุลาคม 2562 30,900 4,000 รวม 

19-23 ตุลาคม 2562 30,900 4,000 รวม 

09-13 พฤศจกิายน 2562 26,900 3,500 รวม 

06-10 ธนัวาคม 2562 26,900 3,500 รวม 

 
 
 



อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิไปกลบั (กรุป๊) กรงุเทพฯ-ฉงชิง่-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมาย 
 คา่ทีพ่กั 2-3 ทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง  
 คา่วซีา่จนี 1,650บาท  
 คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ภาษสีนามบนิไทย และ จนี 
 คา่บตัรผ่านประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. 
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

คา่บรกิารไมร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เคร ือ่งดืม่ นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์รวม 200 หยวน/ท่าน/ทรปิ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษ ี7 % และ ภาษ ี3% 

 
หมายเหตุ  รายการอาจมีการสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่
เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย /บรษิทัไดท้ า
ประกนัอุบตัเิหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ
ในคา่ใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเน่ืองมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหตุ  ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ 
ทีบ่รษิทัไม่อาจควบคุมได ้/ บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บรษิทัขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอื/
และกรณีสายการบนิประกาศขึน้ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ๆ / บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้ม
ออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ / ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี่

จะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว / ส ารองทีน่ั่ง ช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้
ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วนั 
 
เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมาย
เหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรงไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลงัสขีาวเทา่น้ัน / 
ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใสเ่คร ือ่งประดบั ไม่ใสเ่สือ้แขนกุด ไม่ใส่เสือ้
สีขาวหรอืสีอ่อน / ผมหน้าตอ้งเหนือคิว้ / รูปอดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิ
เท่าน้ัน และตอ้งไม่ใชส่ติก๊เกอร ์หรอืรูปปร ิน้จากคอมพิวเตอร ์**รูปใหม่ถ่ายมา
ไม่เกนิ 6 เดือน ** ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซา่ กรุณา
เตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 
4. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี 
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อและแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  
- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น
ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมี 
ลายเซน็ของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน 
- เด็กอายุต ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น ของ
พ่อและแม่, หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพนัธว์่า เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมีลายเซ็น
ของพ่อหรอืแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่น้ัน  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       



5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่ึกษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ 
อาจมกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วีซา่ ดงัน้ันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่าง
นอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษิทัฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้
วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผดิชอบเอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัฯ) 
-ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่น้ัน 
- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เน่ืองจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
12. อตัราคา่วซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เมื่อทา่นสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่าย
เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 
เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั–หกัคา่ใชจ้า่ยคา่มดัจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุป๊ตอ้งการนั
ตมีดัจ ากบัสายการบนิและมีการการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไม่อาจขอคนื
เงินได ้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั - เก็บ
คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
ความรบัผดิชอบ  บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตวัแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบตอ่ 
 ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บรษิทัฯ อาทิ การนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

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

SURNAME............................................................................................................................................................................. 

สถานภาพ       โสด   แตง่งาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส........................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)….................................................................................................. 

.....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)..........................................................  

.....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัทบ์า้น...................................................มอืถอื............................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ……………………..……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

ต าแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ)์..................................................................................... 

....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์...................................  

โทรศพัท.์..................................................มอืถอื............................................... 

**กรณีเกษยีณอายุงาน กรุณากรอกชือ่สถานทีท่ างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................... 

......................................................................................................................................................โทร...................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่............... เดอืน......ปี............. ถงึ วนัที.่...........เดอืน.........ปี..... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่   ไม่เคย     เคย  โปรดระบุประเทศ.............................. 

เมือ่วนัที.่................ เดอืน…......ปี................  ถงึ วนัที.่.............เดอืน…........ปี................   

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME. & SURNAME …………………….…………........................................................... 

ความสมัพนัธ.์...............................................................................เบอรโ์ทร....................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME. & SURNAME …………………….…………........................................................... 

ความสมัพนัธ.์...............................................................................เบอรโ์ทร....................................................................... 

หมายเหต ุ
** ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิ
ความไม่สะดวกภายหลงั  ท ัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีนี่้  (โปรดท าตามระเบยีบ
อย่างเครง่ครดั) 


