
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อู่หลง มรดกโลกถ ้าฝูหยง อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี)่ 
 โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG   
ต้าจู ๋ หนิแกะสลกัต้าจู ๋มรดกโลกทางวฒันธรรม พระพุทธรูปแกะสลกัอายุกว่า 1,100 ปี 

ฉงชิง่  1 ใน 4 มหานครของจนี พพิธิภณัฑ์ซานเสยี ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหงหยาต้ง  
           เจยีฟ่างเป่ย ล่องเรอืแม่น ้าหล ีเ่จยีง 
 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที่ 12-16 เมษายน 2563  



  

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง – ฉงช่ิง – ถํา้ฝูหยง (ขึน้-ลงกระเช้า) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  คอย
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

06.20 น. นาํท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 556  (บริการอาหารบนเคร่ือง ) 
10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงช่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  
เท่ียง  รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก

เฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทาํใหเ้มืองน้ีมีป่าไม้  และพื้นท่ีสีเขียว
เยอะและอากาศดี มีแม่นํ้าอู่เจียงไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 130 กิโลเมตร 
ถนนเป็นทางด่วนพิเศษ นาํท่านข้ึนกระเชา้เพื่อชม ถํา้ฝูหยง (มรดกโลกทางธรรมชาติระดบั 4A) เป็นถํ้าหินแร่แคล
ไซด ์(คลา้ยๆกบัถํ้าแกว้โกมลท่ีแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย) ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นถํ้าท่ีสวยท่ีสุดของประเทศ
จีนและหนงัสือ Chinese National Geography ยกยอ่งใหเ้ป็น  "NO.1 cave in the world"  สมควรแก่เวลานาํท่าน
ลงกระเชา้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอู่หลง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารเขา้สู่ท่ีพกั MOUNTIAN VIEW  HOTEL ระดับ 4 ดาว  หรือ
เทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (น่ังรถอุทยาน+รถแบตเตอร่ี)  – โชว์ IMPRESSION 
WULONG 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์  มรดก
โลกทางธรรมชาติ ระดบั 5A ท่ีเกิดจากการยบุตวัของเปลือกโลก ทาํใหเ้กิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 
300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็น  โพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติ
หลุมฟ้า -สะพานสวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศ์
ถงั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายทาํหนงัเร่ือง "ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง  
ล่าสุดใชเ้ป็นฉากในหนงัฮอลิวูด๊ฟอร์มยกัษ ์TRANFORMER4 ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ท่ีเท่ียวใหม่ล่าสุด กบัสะพานแก้วสวรรค์ หรือ 
ระเบียงกระจก ชมววิท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวกวา่ 20 คนจากทั้งในและนอกจีน ตั้งอยู ่ 11 เมตร
เหนือขอบหนา้ผาสูงในเมืองเซียนหนู่ชาน กวา้งอีก 26 เมตร หรือถา้หากวดัจากระดบันํ้าทะเลก็สูง 1,200 เมตร 
วา่กนัวา่น่าจะเป็นระเบียงจุดชมววิกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียแลว้ยงัสามารถมองชมววิมุมสูงไดท้ะลุถึงกน้
อุทยานกนัเลยทีเดียวใหท้่านไดว้ดัใจเดินชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านชม โชว์จางอวีโ้หมว IMPRESSION WULONG  อีก
หน่ึงผลงานของผูก้าํกบัดงั    จางอวี้โหมว ซ่ึงเนรมิตหุบเขาเถา้หยวน ของอวูห่ลง ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง , หุบเหว
และความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลงับอกเล่าเร่ืองราว ,วถีิชีวติและประวตัศาสตร์ของผูค้นเมืองฉงช่ิง 
ผา่นตวัละครกวา่ 500 ชีวติ โดยมีคนลากเรือ (หา้วจือ) เป็นผูเ้ล่าประกอบการร้องเพลงสดของนกัแสดงกวา่ 100 
ชีวติ ตลอดการแสดงกวา่ 70 นาที และการใชเ้ลเซอร์ ระบบแสง สี เสียง  สมควรแก่เวลานาํท่าน เขา้สู่ท่ีพกั 
MOUNTIAN VIEW  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 



  

วนัทีส่าม  อู่หลง – ฉงช่ิง –เมืองโบราณฉือช่ีโข่ว – หงหย้าต้ง – ล่องเรือแม่นํา้หลีเ่จียง   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมือง  มหานครฉงช่ิง  ซ่ึงอยูติ่ดกบัมณฑลเสฉ
วน นครฉงช่ิง  เป็นเมืองใหญ่  1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง,เทียนจิน 
และ เซ่ียงไฮ ้) เป็นเมืองท่าริมแม่นํ้าแยงเซีเกียงมาแต่โบราณ  ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่งแม่นํ้าแยงซี  และแม่นํ้าเจียหลิ
งเจียง ถูกขนานนามวา่ เมืองภูเขา เตาไฟ  เมืองในหมอก ปัจจุบนัเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนกั  เดินทางถึงเมืองตา้จู๋ 
ซ่ึงอยูห่่างจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญานามวา่ “บา้นเกิดแห่งหินแกะสลกั ” ทัว่ทั้งเมืองมีศิลปะ
รูปป้ันหินแกะสลกั กวา่ 50,000 ช้ิน จารึกคาํสอนภาษาจีนถึง 100,000 ช้ิน กระจายกนัอยูบ่นหนา้ผากวา่ 75 จุด ใน
บริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าต่ิงซาน,เป่ยซาน,หนนัซานสือเหมินซาน,สือจว้นซานซ่ึงเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงช่ิง 

กลางวนั   รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม  หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว  เป็นหมู่บา้นท่ีมีชน
เผา่กลุ่มนอ้ยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู่  อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิม
ไว ้ อิสระใหท้่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง  เลือกซ้ือของท่ีระลึกหรือของฝาก  จากนั้นอิสระ
เดินชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ มีเวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ท่ี หงหยาต้ง   

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   หลงัอาหาร นาํท่าน ล่องเรือแม่นํา้เหลยีงเจียง  (2 แม่นํ้า) หรือใน
ความหมาย คือ  การล่องเรือทศันียภาพและความงดงามของแม่นํ้าแยงซีเกียง และแม่นํ้าเจียหลิงในยามคํ่าคืน 
โดยเฉพาะแม่นํ้าแยงซีเกียงซ่ึงมีช่ือเสียงระดบัโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กิโลเมตร ซ่ึงตน้แม่นํ้าอยูท่ี่ทิเบต
และมณฑลชิงไห่ ทางทิศตะวนัตกและไหลผา่น ฉงช่ิงไปออกทะเลจีนตะวนัออก แม่นํ้าแยงซีเกียงซ่ึงเป็นแม่นํ้าท่ี
ยาวท่ีสุดในเอเชีย หรือ ยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก รองจากแม่นํ้าไนลใ์นทวปีแอฟริกา  และแม่นํ้าอะเมซอนในทวปี
อเมริกาใต ้นาํท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น ท่ีพกั TIANYOU HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  นครฉงช่ิง -  ต้าจู๋ – แกะสลกัหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรร่ี) – นครฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ทีพ่กั หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋  อยูห่่างจากฉงช่ิงไปดา้นตะวนัตกเฉียงใต้
ประมาณ 120 กิโลเมตร  นาํท่านชม ถํา้พุทธศาสนาต้าจู๋  รวมทั้งถํ้าแกะสลกัสือเหมินตา้ฝอ สือเหมินซานสือเคอสื
อจว้นซานสือเคอ เป่ยซาน ตวอเป่าถ่า และเป่าต่ิงซาน หลายภูเขา หลายถํ้า  เป็นการแกะสลกัเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธ
ศาสนา มีพระพุทธเจา้ปางต่างๆ โพธิสัตวอ์รหนัต์  พระและเทวดาในศาสนาเต๋า ลทัธิขงจ่ือ และผูค้นท่ีทาํการไหว้
พระในถํ้าเหล่าน้ี  ถํ้าตวอเป่าซานเป็นถํ้าท่ีใหญ่ สวยงามและสาํคญัท่ีสุด ทัว่ทั้งภูเขาพบร่องรอยแกะสลกั  37 แห่ง 
รวมรูปพระ 1 หม่ืนกวา่องค ์มีปางไสยาสน์ เจา้แม่กวนอิมปางหา้มญาติ  พระเจา้อ้ีเซียน เป็นตน้ เป็นศิลปะในสมยั
ราชวงศซ่์ง สมยั 950 ปีก่อน หินแกะสลกัท่ีอาํเภอตา้จู๋มีความสาํคญัทางวฒันธรรม  โดยเฉพาะดา้นศาสนา ซ่ึงไม่
เพียงแต่มีงานพุทธศิลป์เท่านั้น หากยงัเป็นศูนยร์วมงานศิลปะของลทัธิเต๋า และแนวคิดของสาํนกัปรัชญา "หรูเจีย"  
ของขงจ๊ืออยูด่ว้ย หากกล่าววา่ ถํ้าผาม่อเกาคูอนัยิง่ใหญ่ท่ีเมืองตุนหวงมณฑลกานซู่  และถํ้าผาหยนุกัง่ท่ีเมืองตา้ถง 
มณฑลซานซี  คือสัญลกัษณ์ของงานศิลปะถํ้ายคุเร่ิมแรกของจีน หินแกะสลกัท่ีตา้จู๋ ก็นบัไดว้า่  เป็นตวัแทนของ
ศิลปะถํ้าท่ีอ่อนหวานนุ่มนวลในยคุหลงั  ซ่ึงไดร้วบรวมผลงานศิลปะการแกะสลกัหินของจีนในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ถึงยคุกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ นครฉงช่ิง  จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง
ของฝากคนทางบา้นท่ี ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง)  หรือท่ีรับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง 2 มี
สินคา้เบรนดเ์นมใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงจุใจ  ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อรําลึกถึงชยัชนะใน



  

การทาํสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง   เตม็ไปดว้ยร้านคา้ 
กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่  อิสระเดินชมและชอ้ปป้ิงสินคา้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกั  
  ท่ีพกั TIANYOU HOTEL 4*หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ  (สนามบินดอนเมือง) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั หลงัอาหารนาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ซานเสีย หรือพพิธิภัณฑ์ฉงช่ิง เปิดใหเ้ขา้ชม
เม่ือ ปี ค.ศ.2005 ภายในจดัแสดงเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ของนครฉงช่ิง และวถีิชีวติของคนสองฝ่ังแม่นํ้าแยงซี
เกียง, การพฒันานครฉงช่ิง, การต่อตา้นจกัรวรรดิ     ญ่ีปุนและเร่ืองราวของ 3 ช่องแคบอนัโด่งดงัของเข่ือนยกัษ์
ซานเสียตา้ปา     

กลางวนั  รับประทานอาหาร กลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม มหาศาลาประชาคม  (ต้าหลีถ่ัง)  ด้านนอก  ท่ี
สร้างโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัสาํเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน 
ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จาํลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง ใหท้่านเก็บ
ภาพบรรยากาศขา้งนอก  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉงช่ิง 

18.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553 (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน    

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ** ทัวร์ราคาพเิศษ ไม่มีแจกกระเป๋า *** 
 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ **ราคาพเิศษ ไม่มรีาคาเด็ก** 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ 

12-16 เมษายน 2563 25,999.- 25,999.- 3,900.- 
 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้  

ก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือตัว๋เพื่อเดินทางใบใหม่ 
  

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่านํ้ามนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป 10 วนั  ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 

**รายการนีท้าํวซ่ีากรุ๊ป หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองท่านล่ะ 1,700 บาท** 



  

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

***ค่าทปิไกด์ และคนขบัรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 

** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้าโดยธรรมเนียมปฏิบัตวินัละ 100 บาท ** 
เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่ นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

เอกสารการย่ืนวซ่ีากรุ๊ป 

1. สาํเนาหนา้พาสปอร์ตแบบชดัเจน 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว // กรีณวีซ่ีากรุ๊ปยกเลกิหรือส่งเอกสารย่ืนวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั @ @ 

เอกสารสําหรับผู้เดนิทางทีม่อีายุเกนิ 18 ปีขึน้ไป 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง   
2.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สาํเนาบตัรประชาชน 

สําหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุน้อยกว่า 18 ปีมบีิดา-มารดาเดนิทางด้วย 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. สูติบตัร 

- กรณีช่ือบิดา-มารดา มีเปล่ียนช่ือ ใหแ้นบใบเปล่ียนช่ือ  

สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี ไม่มบีิดา-มารดา เดนิทางด้วย  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
3. สูติบตัร 
4. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดา หรือมารดา 
5. หนงัสือยินยอมใหเ้ดก็เดินทางออกต่างประเทศ ออกโดย เขต/อาํเภอ 

- กรณีบิดา-มารดา แยกทางกนั ตอ้งมีหนงัสือใบหยา่ 

สําหรับผู้เดนิทางทีเ่ป็นเพศที ่3 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 
3. หนงัสือรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ 
5. สาํเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 

*** ต้องโชว์ตวัต่อสถาทูต*** 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่น
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                                                                  

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีคื้อ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
 



  

 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่าํหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหวา่งการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 
 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มนาํของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน นาํติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ์ 
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั  
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้   

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ทาํใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่   


