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เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงชิ่ง  ต้าจู๋ อู่หลง  5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง สงิหาคม-ตุลาคม2562 

เร่ิมต้นเพียง20,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – อูห่ลง (WE684 : 10.30-14.50) 
วนัท่ี 2.  หลมุฟา้สามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร่ี) – ระเบียงแก้ว Option :โชว์จางอวีโ้หมว(Impression of Wulong) 
วนัท่ี 3.  ถ า้ฝหูยงต้ง – ฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเปย 
วนัท่ี 4.  ฉงช่ิง – ต้าจู่ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลกัที่เป่าติ่ง – ฉงช่ิง – หมูบ้่านฉือชีโขว่ 
วนัท่ี 5 หงหยาต้ง – นัง่รถไฟทะลตุกึ – ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) ( WE685 : 16.10-18.30) 
 
 
 
 
 
 
 



  2 เยือนแดนมงักร 1 ในมหานครของจีน ฉงช่ิง  ต้าจู๋ อูห่ลง  5 วนั 4 คืน สายการบินไทยสไมล์  [GQ1CKG-WE001] 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – 
อู่หลง (WE684 : 10.30-14.50) 

07.00น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Eสายการบินไทยสมายล์  โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระให้กบัทา่น 

10.25น. ออกเดินทางสู่  เมืองฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) โดยเที่ยวบินที่WE684 
14.50น. เดินทางถึง เมืองฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจีน ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นเมืองหลวงของ

รัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตัง๋ในสมยัที่ญ่ีปุ่ นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนัน้ฉงช่ิงเป็นเมืองเอกที่ขึน้กบัมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงช่ิงเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานคร
ฉงช่ิงขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จึงท าให้ฉงช่ิงเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีน และเป็นศนูย์กลางของการคมนาคม
ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ ที่อยูท่างทิศตะวนัตก หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
น าทา่นออกเดินทางจากเมืองฉงช่ิง สู ่เมืองอู่หลง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร่ี) – ระเบียงแก้ว 
Option :โชว์จางอวีโ้หมว(Impression of Wulong) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 น าท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหลง่ใหม่ลา่สดุที่ได้รับ
การรับรองจากยเูนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อทุยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็ว
ในสมยัถงั และแหง่นีเ้กิดจากการยบุตวัของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาติขนาดใหญ่  

 

 
 หลงัจากนัน้น าทา่น โดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งที่ระดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบ

กบัเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของกลุม่สะพานสวรรค์ (กลุม่สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุใน
เอเชีย) ซึง่ประกอบด้วย 3 สะพาน แหง่แรกคือสะพานมงักรสวรรค์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลอุอกไปคล้าย
กบัสะพานเช่ือมสวรรค์กบัโลกมนษุย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า 
และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สดุ แสงผ่านเข้าไปน้อย ท าให้ดู
คอ่นข้างมืดด า นอกจากนีย้งัสร้างจ าลองเพื่อใช้เป็นฉากส าคญัของภาพยนตร์จีน เร่ืองศึกโค่นบลัลงัก์วงัทอง ของผู้ก ากบั
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ช่ือดงั จาง อวี ้โหมว โดยมี 3 นกัแสดงชัน้น า คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติ
ตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 หลงัจากนัน้ น าท่านพิสจูน์ความกล้ากบั ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพืน้ที่หน้ากว้างที่กว้าง
ที่สดุในโลก จดุชมวิวแหง่นีเ้ป็นหน้าผาสงู จากระดบัน า้ทะเล 1200 เมตร  สว่นที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร  ความยาว 
26 เมตร ความสูงแนวตัง้จากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญจากในและ
ต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอนัดบัแผ่นกระจกกว้างที่สดุในโลกและอิสระช้อปปิง้
บริเวณโดยรอบตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 

- -โชว์จางอวีโ้หมว(Impression of Wulong)ผลงานของผู้ก ากบัจางอวีโ้หมว ซึ่งเนรมิตหบุเขาของเมืองอู่หลงให้เป็นฉาก 
โดยบอกเลา่เร่ืองราววิถีชีวิตและประวตัศาสตร์ของผู้คนเมืองฉงช่ิง ผา่นการแสดงโชว์ มีผู้แสดงกว่า 500 คนและชมระบบ
แสง ส ีเสยีง อนัยิ่งใหญ่ ตระการตา 
**ราคาท่านละ 450 หยวน หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและช าระเงินได้ที่ ไกด์ท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าทัวร์ไทย** 

ที่พกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ถ า้ฝูหยงต้ง – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดนิเจี่ยฟ่างเปย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้น าทา่นชม ถ า้ฝูหยงต้ง (มรดกโลก) ได้ช่ือว่าเป็นถ า้ที่สวยที่สดุอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 

ค.ศ.1993 ถ า้หินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี มีพืน้ที่ประมาณ 37 ,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร 
อณุหภูมิเฉลี่ยภายในถ า้ประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลกัพืน้ที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของ
แตล่ะคน เช่น มา่นน า้ตก ธง ผลองุ่น ปะการังใต้ทะเล เส้นผม เข็ม ซึง่มีการจดัแสงสภีายในถ า้ช่วยเพิ่มความงดงามยิ่งนกั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 และน าทา่นเดินทางกลบัไปยงั เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย 
ตัง้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงชัยชนะในการท าสงครามกับญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็น
ศนูย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากวา่ 3,000 ร้าน ซึ่งมีทัง้อาหาร ช้อปปิง้มอลล์ขนาดใหญ่ 
อิสระเดินชมและช้อปปิง้ 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 4 
ฉงชิ่ง – ต้าจู่  – เมืองโบราณชางโจว – ผาหนิแกะสลักที่เป่าติ่ง – ฉงชิ่ง 
– หมู่บ้านฉือชีโข่ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้เดินทางไปยงั เมืองต้าจู๋(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ในนครฉงช่ิง ซึ่งอยู่ติดกบัมณฑลเสฉวน นครฉงช่ิงเป็นเมือง

ใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเทา่มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง เทียนจิน และเซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น า้
แยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้แยงซี และแม่น า้เจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภเูขา เตาไฟ 
เมืองในหมอก ปัจจบุนัเป็นเมืองอตุสาหกรรมหนกั เดินทางถึงเมืองต้าจู๋ ซึง่อยูห่า่งจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มี
สมญานามวา่ “บ้านเกิดแหง่หินแกะสลกั” ทัว่ทัง้เมืองมีศิลปะรูปปัน้หินแกะสลกักวา่ 50,000 ชิน้ จารึกค าสอนภาษาจีนถึง 
100,000 ชิน้ กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าติ่งซาน เป่ยซาน หนนัซาน สือเหมินซาน 
และสอืจ้วนซาน  น าทา่นเข้าชมและอิสระช็อปปิง้ เมืองโบราณชางโจว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ได้รับการจดัเข้าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยเูนสโก้

ในปี ค.ศ.1999งานหินแกะสลกัของต้าจู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่น าเสนอเร่ืองราวทางพทุธศาสนา
นิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรัชญาค าสอนของขงจ๊ือที่ชาวจีนเคารพนบัถือ และเป็นอีกกลุม่งานหินแกะสลกั
ทางพระพทุธศาสนาที่มีช่ือเสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจีน คือ ถ า้ผาโมเ่กาค ูท่ีเมืองตนุหวง มณฑลกานซู ถ า้พระพทุธหลงเหมิน
ที่ลัว่หยาง และถ า้ผาหยนุกงั ท่ีต้าถง มณฑลซานซี ซึ่ง 3 แห่งนัน้เป็นศิลปะถ า้สมยัเร่ิมต้นของจีน สว่นต้าจู๋เป็นงานศิลปะ
ถ า้ยคุหลงั (คริสต์ศตวรรษที่ 9-13) ที่มีความอ่อนช้อยงดงาม น าท่านชมความงดงาม งานศิลป์หินแกะสลกัที่เขาเป่าติ่ง
ซาน มีความสงูเหนือระดับน า้ทะเล 527.83 เมตร ประกอบด้วยกลุ่มรูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซึ่งมีรูปสลกัอยู่กว่า 
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10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซึ่งทัง้หมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศ์ซ่ง เช่น 
พระพทุธเจ้าปางปรินิพพาน รูปสลกัเจ้าแมก่วนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเที่ยวชม
และถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางกลบั เมืองฉงชิ่ง(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

 
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่ โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชือ้ชาติอาศยัอยู่ อาคารบ้านเรือน

ภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดัง้เดิมไว้ อิสระให้ท่านสมัผสักลิ่นอายย้อนยุคสมยัราชวงศ์ซ่ง หมิง ชิง 
เลอืกซือ้ของที่ระลกึหรือของฝาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 5 
หงหยาต้ง – น่ังรถไฟทะลุตกึ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมู)ิ ( WE685 : 16.10-18.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นสู ่หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยูบ่นภเูขา ขนานไปกบัแมน่ า้เจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้า

จ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง ร้านน า้ชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และ
บรรยากาศย้อนยคุส าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่มา  
หลงัจากนัน้น าท่าน สมัผสัประสบการณ์ใหม่น่ังรถไฟฟ้าทะลุตึก ความแปลกขอรถไฟฟ้าสายนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ให้วิ่งลอด
ภายใต้อาคารสงูกวา่ 19 ชัน้ท่ีมีประชาชนอาศยัอยู ่กินพิน้ท่ีชัน้ 6-8 หนึง่เหตผุลก้เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนใน
ตกึนีท้ี่สามารถใช้บริการได้สะดวก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  WE685 
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มี

จ านวนผู้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

 

เยือนแดนมังกร 1 ในมหานครของจีน ฉงช่ิง  ต้าจู๋ อู่หลง  5 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทยสไมล์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12ปี
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 21-25 ส.ค. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 4,500.- 13,499.- 
วนัท่ี 11-15 ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 20-24 ก.ย. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 08-12 ต.ค. 62 26,999.- 26,999.- 26,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 18-22 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 26-30 ต.ค. 62 22,999.- 22,999.- 22,999.- 4,500.- 15,999.- 
วนัท่ี 05-09 พ.ย. 62 20,999.- 20,999.- 20,999.- 4,500.- 13,999.- 
วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,999.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ย. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,999.- 
วนัท่ี 01-05 ธ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,999.- 
วนัท่ี 11-15 ธ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,999.- 
วนัท่ี 20-24 ธ.ค. 62 21,999.- 21,999.- 21,999.- 4,500.- 14,999.- 
วนัท่ี 26-30 ธ.ค. 62 23,999.- 23,999.- 23,999.- 4,500.- 16,999.- 
วนัที่ 29 ธ.ค. 62-03 ม.ค. 63 27,999.- 27,999.- 27,999.- 4,500.- 16,999.- 
วนัที่ 31 ธ.ค. 62-04 ม.ค. 63 27,999.- 27,999.- 27,999.- 4,500.- 16,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิรวมวีซ่า(4 วันท าการ) 
 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความ
ผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ี

พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
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3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกั

ตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกั

รีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
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8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทริปหวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและ
ความพงึพอใจในการบริการของทา่น 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไข

ได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่

สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, 
ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุด
ความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหา
รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ
เชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 



  10 เยือนแดนมงักร 1 ในมหานครของจีน ฉงช่ิง  ต้าจู๋ อูห่ลง  5 วนั 4 คืน สายการบินไทยสไมล์  [GQ1CKG-WE001] 

 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้

ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบั

แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ี

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

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวร์ไม่
ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่า
ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่า
ในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน
ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตรา
เข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

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

ร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
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4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
 

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

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน
อนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 



  13 เยือนแดนมงักร 1 ในมหานครของจีน ฉงช่ิง  ต้าจู๋ อูห่ลง  5 วนั 4 คืน สายการบินไทยสไมล์  [GQ1CKG-WE001] 

 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่   
  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)............................................................................................................... 
ต าแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ทา่น
เกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


