
  

 

 



  

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ – ฉงชิง่ – หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ขว่  - - D

07.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ D สายการบินไทยสไมล ์ (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯใหก้าร
ตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารในการเดินทางและอาํนวยความสะดวกแดท่กุทา่น  

10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิง่ โดยสายการบินไทยสไมล ์ เที่ยวบินที่ WE684  
  กระเป๋าใบใหญ่โหลด 20 กิโลกรมัต่อท่าน ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ (โปรดปฏิบติัอย่าง

เคร่งครดั) 
15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิง่เจียงเป่ย เมืองฉงชิง่ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร ฉงชิ่ง เป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และเป็นศูนยก์ลางของการ
คมนาคมทางบก ทางนํา้ และทางอากาศท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

จากนัน้ นําท่านชม หมู่บา้นโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชือ้ชาติ
อาศัยอยู่ อาคาร
บ ้านเ รือนภายใน
หมู่บา้นคงรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรม
จีนดัง้เดิมไว  ้ อิสระ
ใหท้่านสมัผสักล่ิน
อายย ้อนยุคสมัย
ราชวงศซ์่ง  หมิ ง 
ชงิ เลือกซือ้ของท่ีระลึกหรือของฝาก 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั RAMADA ENCORE CHONGQING YUBEI หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 
วนัที่-2 ฉงชิง่ –กุย้หยาง (รถไฟความเร็วสูง) – ถํา้จือจิงตง้ (รถกอลฟ์)–อนัซุน่ B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ 
จากนัน้ ออกเดินทางจากฉงชิง่ สู่ เมืองกุย้หยาง เมืองเอกของมณฑลกุย้โจว โดยรถไฟความเร็วสูง 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เดินทางถึง เมืองกุย้หยาง อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบก่ึงมรสุมเขตรอ้น ไม่สามารถเห็นฤดูทัง้ 4 ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ปราศจากฤดูหนาวท่ีหนาวจดัและฤดูรอ้นท่ีรอ้น ชว่งหนา้รอ้นของจีน อากาศในทอ้งท่ี
ตา่ง ๆ รอ้นมาก แตพ่อเขา้ถึงตวัเมืองกุย้หยางท่ีน่ีกลบัรม่เย็นรูสึ้กอากาศสดชืน่เย็นสบายมาก ได ้
ยินเสียงรอ้งของวิหกนกนอ้ย เห็นตน้ไมด้อกหญา้เขียวชอุ่ม กุย้หยางจดัเป็นเมืองตากอากาศ
เมืองหน่ึง มีเอกลกัษณแ์ละมีคําขวญัวา่ "กุย้หยางหลากหลายสีสนั” มนตเ์สน่หแ์ห่งกุย้หยาง 
เมืองแหง่ป่าไมแ้ละเมืองตากอากาศ"  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



  

 

บ่าย  นําท่านชม ถํ้าจือจิงตง้ หรือถํา้จือจิน เป็นถํา้ ท่ีซ่อนตัวอยู่ในเขตภูเขาสูง เมืองป้ีเ จ๋ีย 
มณฑลกุย้โจว มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งทีมสํารวจของการท่องเท่ียวเมืองป้ีเจ๋ียไปคน้พบในปี 
ค.ศ. 1980 หลงัจากคน้พบ การทอ่งเท่ียวทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มาจดัการเพ่ือเตรียมความพรอ้มเปิดเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โดยเปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชมเป็นครัง้แรกในปี 1985 โดย
จดุเดน่ของท่ีน่ีคือหินงอกหินยอ้ยและเสาหิน-ประติมากรรมทางธรรมชาติท่ีดวิูจิตรงดงาม ชวนให ้
เปิดโลกแหง่จินตนาการอยา่งไม่มีท่ีสิน้สุด ถึงรอ้ยกวา่จดุ เชน่ หอรบัแขก, วงัพระจนัทร,์ ตาํหนัก
อายุวฒันะ, ป่าเจดีย,์ ยอดเขาแสนลูก เป็นตน้ ความงามที่ถูกเนรมิตโดยธรรมชาติ การนั
ตีจากนิตยสาร Chinese National Geography จดัอนัดบัใหเ้ป็น “ถํา้ที่สวยท่ีสุดใน
จีน” ในปี 2005 

จากนัน้ นําทา่นเดินทางไป เมืองอนัซุน่ (Ashun) ในมณฑลกุย้โจว ซึง่เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในเร่ืองของ
ภูมิทศันอ์นัเขียวขจี ประเพณีเก่าแก่ และการดําเนินชวิีตท่ีเรียบง่าย ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
 

ที่พกั PRIDISHI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



  

 

วนัที่-3 น้ําตกหวงกวอ่ซู ่ (รวมกระเชา้+รถกอลฟ์+บนัไดเล่ือน) – เมืองซงิยี่ B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

นําท่านชม อุทยานน้ําตกหวงกว่อซู่ น้ําตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 68 เมตร 
กวา้ง 84 เมตรอนัตระการตา และจุดเด่นของนํ้าตกหวงกวอ่ซู ่ คือเป็นนํ้าตกท่ีสามารถชมวิวได ้
ทัง้จากทัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงันํ้าตก เป็นอีกความงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงไวใ้ห ้ นํ้าตกหวง 
กว่อซู ่ ประกอบดว้ย 3 อศัจรรย ์ คือเป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซยี วิวสวยมหศัจรรยช์มไดท้ัง้
ดา้นหนา้และดา้นหลงั ฟองของนํ้าใสกระจายดุจดงัสําลี ยามกลางวนัจะเกิดสีรุง้ และสายหมอก
บางๆ ในยามเย็น นํ้าตกมีหลายช ัน้จะเป็นนํ้าตกซอ้นนํ้าตก ถํา้สุ่ยเหลียน ถํา้ท่ีอยู่ดา้นหลงัของ
นํา้ตก และมีนํา้ตกลกูอยูด่า้นในถํา้อีกที ซึง่ใชเ้ป็นสถานท่ีถา่ยทาํภาพยนตรเ์ร่ืองไซอ๋ิว  
เดินผ่านม่านนํา้ตก ชมสายนํา้ท่ีตกยอ้ยผ่านหนา้ทา่นประดจุม่านผืนใหญ ่

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 



  

 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เทียนชิงเฉียว (รวมกระเชา้ 1 เที่ยว) หรือสะพานขา้มดวงดาว เดิน
สะพานขา้มดาว ชมสวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็กท่ีตัง้อยู่บนแม่นํ้าใตดิ้น หินกอ้นท่ีนํามาเรียง
เป็นสะพานจะระบุวนัเดือนปี คน้หากอ้นหินท่ีตรงกบัวนัเดือนปีเกิดของทา่นใหเ้จอแลว้อธิษฐานขอ
พรกบัดวงดาว ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองซิงยี่ ตัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของมณฑลกุย้
โจว-กุย้โจว-กวางสี บนท่ีราบสูงหินปูนยูนนาน ท่ีราบสูงขนาดใหญ่ท่ีกินพืน้ท่ีภาคใตต้อนกลาง
ทัง้หมด   

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั MENGLECHENG HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

 
วนัที่-4  ซงิยี่ – ป่าภูเขาหมื่นยอด-ทะเลสาบวา่นเฟิงหู – หุบเหวน้ําตกรอ้ยสาย

หม่าหลิงเหอ (รวมลิฟตข์ึน้-ลง) – เมืองอนัซุน่  
B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน เดินทางไปยงัป่าภูเขาหม่ืนยอด นําชม ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) เป็นภาพพาโนรา

มาอนัมโหฬาร และย่ิงใหญ่ของภูเขาหินปูนรูป
โดม รูปกรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขา
หินปูนยาวพรืดสลบัซบัซอ้นแน่น ขนัดไปสุด
สายตา ยอดเขาเรียงรายนับพนันับหม่ืนยอด 
ท่ามกลางไร่น่า แม่นํ้าและหมู่บา้นผสมผสาน
กนั ภูมิประเทศอนัสวยงามมหศัจรรยห์าชมได ้
ยากนักจากน้ันนําท่านเท่ียวชมปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เขาเตา้นม เป็นเขาท่ีอยู่กลาง
ทุ่งนาลกัษณะและรูปร่างมองคลา้ยเตา้นมของ 
สตรีทัง้สองขา้งซึง่มีขนาดใกลเ้คียงกนัอย่างไม่น่าเชือ่ถ่ายภาพเก็บความประทบัใจ ชว่งเดือน
กุมภาพนัธ-์มีนาคมของทุกปี จะไดช้มดอกคาโนลานับลา้น ๆ ดอก คลา้ยกบัการนําพรมสี
เหลืองมาปูทบัไปทุกอณูของภเูขาหม่ืนยอด สวยสะกดหวัใจสุด ๆ ซึง่ดอกคาโนลาจะบานสะพรัง่
สีเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งหุบเขาย่ิงมองย่ิงตะลึงในความ
สวยงามของดอกไมเ้หลืองทองท่ีชชูอ่เบ่งบานบนพืน้ท่ี
กวา้งใหญไ่พศาล มองไปไดไ้กลสุดลูกหูลูกตาท่ามกลาง
อากาศท่ีเย็นสบาย จากน้ันนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบ
ว่านฟงหู ใหท้่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทศันข์อง
ป่าภเูขาหม่ืนยอดทีจะไดวิ้วท่ีงดงามไปอีกแบบ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ชม หุบเหวน้ําตกรอ้ยสายหม่าหลิงเหอ หรือ "หุบ

ผาแห่งสายน้ํารอ้ยสาย" จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองซิ่งย่ี
ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นหุบเหวนํ้าตกท่ีมีความ



  

 

สวยงาม และเป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวสามารถสมัผสัได ้ หุบเหวนํ้าตกรอ้ย
สายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตัง้อยู่ในเขตมณฑลกุย้โจว ทางตะวนัออก
ของมณฑลยูนนาน สถานท่ีแห่งนี้มีลกัษณะเป็น หุบเหวหินปูน ท่ีแม่นํ้าหม่าหลิงใชเ้วลาลา้นๆปี 
กดัเซาะส่วนหน่ึงของป่าภูเขาหม่ืนยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 
กิโลเมตรมีความสูงประมาณเกือบ 200 เมตร มีนํ้าตกช ัน้เล็ก ช ัน้นอ้ย กวา่รอ้ยสาย และนอก
จานี้ยงัมี เสน่หข์องหินงอก หินยอ้ย มอส เฟิรน์ เกาะกนัแน่นพราว ถา้ฤดูนํ้านอ้ยก็คลา้ยกบั 
มีนํ้าตกทีลอจ่อ นับพนัสายเรียงราย อยู่ในหุบเขา ถา้ฤดนํู้ามากก็คลา้ยมีนํ้าตกทีลอซนัูบรอ้ยๆ 
สายเรียงรายสุดแนวผา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลกของจีน ท่ีนักท่องเท่ียวจะตอ้งตื่นตะลึงใน
ความมหศัจรรย ์สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางกลบัเมืองอนัซุน่ 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั PRIDISHI HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

 
วนัที่-5  เมืองอนัซุน่-กุย้หยาง-ถํา้วงัมงักร (ล่องเรือ)-หมู่บา้นโบราณเทียนหลง- 

ฉงชิง่ (รถไฟความเร็วสูง)-ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย 
B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้ นําทา่นสู ่ถํา้วงัมงักร (ล่องเรือ) ถํา้นีมี้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร มีลกัษณะเป็นธารนํ้า

และทะเลสาบอยู่ใตภู้เขา 20 ลูก นําท่านน่ังเรือพาย
ลอดเขา้ไปชมหินงอกหินยอ้ยสวยงามภายในถํา้ โดยเรือ
จะล่องไปตามลําธารภายในถํา้วงัมงักร สายนํ้าภายในถํา้
คดเคีย้วทําใหถ้ํา้ดูลึกลบั โถงถํา้บางแห่งใหญ่โตโอ่อ่า 
แต่โถงถํา้บางแห่งก็แคบเล็กพอลําเรือผ่านไดเ้พียงหน่ึงลํา
เท่าน้ัน นําท่านเดินทางต่อไปยงั หมู่บา้นเทียนหลงถุน
เป่า ค่ายทหารสมยัราชวงศห์มิง เป็นหมู่บา้นโบราณ
ยอ้นยุคไปประมาณ 600 ปี บา้นเรือนต่าง ๆ ปลูกสรา้ง
ด ว้ย หินก ้อนใหญ่  นํามา เ รียงรายทับซอ้นกัน เ ป็น
โครงสรา้งท่ีแขง็แรง ผูค้นอาศยัอยู่ย่างเรียบง่ายและยงัคง
อนุรกัษร์ปูแบบการใชช้วิีตอนัทรงเสน่หถึ์งแมเ้วลาจะล่วงเลยมาแลว้กวา่ 600 ปี หมู่บา้นแห่งนี้ถูก
โอบลอ้มดว้ยกําแพงใหญ่ท่ีเคยใชเ้ป็นค่ายทหารในยุคราชวงศห์มิงมาก่อน นําท่านผ่านเขา้สู่
กําแพงเมืองโบราณเปล่ียนบรรยากาศยอ้นยุคใหไ้ดถ้่ายรูปกบัเมืองเก่าอนัมีมนตเ์สน่หอ์ย่าง
สนุกสนาน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางไปสถานีรถไฟ 
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิง่โดยรถไฟความเร็วสูง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง เดินทาง

ถึง ฉงชิง่  นําทา่น อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย เพ่ือเลือกซือ้สินคา้ราคาถูก
มากมาย  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั RAMADA ENCORE CHONGQING YUBEI หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 



  

 

วนัที่-6  ฉงชิง่-ผ่านชมศาลาประชาคมตา้หล่ีถงั-ชมพิพิธภณัฑซ์านเสีย  
หงหยาตง้-กรุงเทพฯ 

B L D

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้  นําท่านผ่านชมมหาศาลาประชาคม (ตา้หล่ีถงั) ท่ีสรา้งโดยนายพลเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสต ์ สรา้งหลงัจากการปฎิวติัสําเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ี
ประชมุสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชนจําลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง 
จากน้ันนําท่านชม พิพิธภณัฑซ์านเสีย ซึง่เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก็บเร่ืองราวของการสรา้งเขือ่น
ยกัษท่ี์ ใหญท่ี่สดุในโลก ซานเสียตา้ป้า ท่ีขวางกัน้แม่นํา้แยงซเีกียง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านสู่ “หงหยาตง้” คอมเพล็กซใ์นรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีรา้นคา้ 

รา้นอาหาร  รา้นขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจดุนัดพบพกัผ่อนของชาวเมือง และจดุชม
วิวช ัน้ดี อีกทัง้ยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสําคญัของนักท่องเท่ียวอีกดว้ย สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน  

16.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสไมล ์ (WE) เที่ยวบินที่ WE685 
20.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มกบัความประทบัใจ 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการ
เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้
เป็นสาํคญัทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงานฯลฯ 
ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเล่ือนการเดินทาง
หรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 คา่บริการทวัร ์ ฉงิชิง่ กุย้หยาง อนัซุน่ ซงิยี่ 6 วนั (ชว่งเวลาที่ดีที่ สุด) 

กาํหนดเดินทาง  1-6, 22-27 พ.ค.63/12-17 มิ.ย.63/26 มิ.ย.-1 ก.ค.63 

3-8, 24-29 ก.ค.63 / 7-12,21-26 ส.ค.63 / 11-16, 18-23 ก.ย.63 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)  ท่านละ  บาท 

พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม    ท่านละ   บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
กรณุาจองท่ีน่ังลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นการเดินทางพรอ้ม ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 
บาท เมื่อทําการจอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์และเอกสารสาํหรบัการทาํวีซา่ สว่นท่ีเหลือชาํระภายใน 
20 วนักอ่นการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
อตัราน้ีรวม   คา่ตั๋วเคร่ืองบินไปกลบั (ตั๋วกรุป๊)  คา่นํ้าหนักกระเป๋า ทา่นละ 1ใบ นน.ไม่เกิน 20 กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/หอ้ง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอบุติัเหตทุุกท่ีน่ังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม ์

อตัราน้ีไม่รวม  
   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นตน้. 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 1,200 บาท / ท่าน (ตลอดทริปการเดินทาง) 
   คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
   คา่นํา้หนักเกินท่ีสายการบินกาํหนด 
  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %และ ภาษีนักท่องเท่ียว (ถา้มี) 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



  

 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้
แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี

ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 
 



  

 

เอกสารวีซา่ 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  
2.  รปูถา่ยสีขนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถา่ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ 
    ฉากหลงัสีขาว เปิดหนา้ เปิดใบห ู  หา้มใสเ่คร่ืองประดบั หา้มใสเ่สือ้สีขาว  

สถานทูตจีน ไม่รบัเล่มของท่านวีซา่ในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยท่ีดเูป็นหญิง ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
2. นํารปูเกา่ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือย่ืนวีซา่ 
4. นํารปูท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร ์ หรือ  รปูท่ีใชก้ระดาษพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์
หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึน้ลง
ของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืน
ได ้ เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้ําประกนัอุบติัเหตใุหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 
เง่ือนไขและความรบัผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจ
รบัผิดชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย 
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวีซา่ดว่น เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 
 ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั จา่ยเพ่ิมท่านละ 2,600 บาท 

 



  

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซา่ประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 
(MISS/ MRS./MR.) NAME......................................................... SURNAME................................................................. 
สถานภาพ     โสด     แตง่งาน     หมา้ย   หย่า     ไม่ไดจ้ดทะเบียน      จดทะเบียน  
ชือ่คูส่มรส…….............................................................................................................................................................………… 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)............................................................................................................ 
รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ......................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่) ....................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทบ์า้น............................................................................................................................ 
ชือ่สถานท่ีทาําน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)......................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................  
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่).......................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 
รหสัไปรษณีย.์.............................................................โทร......................................................................................................... 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท่ี์ถกูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน)    
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่         ไม่เคย            เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ 
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคยโปรดระบ ุ
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่) 

1.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์……………………………………………….………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ

** กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทํางาน มือถือ บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช ้
ในการขอย่ืนวีซา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหท้่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 

 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 
 


