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ผจญภยัแดนมงักร ฉงช่ิง อู่หลง 

5 วนั 4 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤศจกิายน – ธนัวาคม 2562  

ไมล่งรา้นชอ้ปฯ | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค ์| ผาหินแกะสลกัตา้จู ๋ 

 ล้ิมรสตน้ตาํรบัหมาล่า หมอ้ไฟฉงช่ิง | ล่องเรือชมความงาม |  สะพานกระจกวา่นเซ่ิน  

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงช่ิงเจยีงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) - อู่หลง 

วนัท่ี 2.  เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแกว้ - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค ์(รวมรถแบตเตอร่ี) - โชวจ์างอวี้ โหมว 

วนัท่ี 3. อู่หลง - วา่นเซ่ิน - สะพานกระจกท่ียาวทั้สุด (รวมรถแบตเตอร่ี) -  ฉงชิ่ง - ล่องเรือแมน้ํ่าแยงซีเกียง 

วนัท่ี 4.    ตา้จู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัท่ีเป่าต่ิง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - 

ข้ึนกระเชา้ชมววิแมน้ํ่าแยงซีเกียง 

วนัท่ี 5.    ชอ้ปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงช่ิง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

(WE6845: 16.10-18.30) 

 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-

14.50) – อู่หลง 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์E สายการ

บินไทยสมายล ์ โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสมัภาระ

ใหก้บัท่าน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง(สนามบินฉงช่ิงเจยีงเป่ย) โดยเท่ียวบินท่ี WE684 
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14.50 น. เดินทางถึง เมืองฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ซ่ึงครั้งหน่ึง

เคยเป็นเมืองหลวงของรฐับาลจนีพรรคกก๊มนิตัง๋ในสมยัท่ีญ่ีปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมน้ันฉงช่ิงเป็น

เมืองเอกท่ีขึ้ นกบัมณฑลซ่ือชวน ต่อมาเมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรฐับาลกลางของจีนได้

ประกาศใหฉ้งชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงช่ิงขึ้ นตรงกบัรฐับาลกลาง จึงทาํ

ใหฉ้งชิ่งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ํา 

และทางอากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตก หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง นําท่านออกเดินทางจากเมืองฉง

ชิ่ง สู่ เมืองอู่หลง(ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วนัท่ี 2 
เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแกว้ - หลมุฟ้าสามสะพานสวรรค ์(รวมรถแบตเตอร่ี) 

โชวจ์างอว้ีโหมว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 ชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของประเทศจีน 

อยูท่างตอนเหนือของแมน้ํ่าอวูเ่จยีงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน้ําทะเล มียอดเขาสงูสุดท่ี 

2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ

ฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหัศจรรย์ คือ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขา

ประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว์

อนัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจนี  

นําท่านพิสจูน์ความกลา้กบั ระเบียงแกว้อู่หลง (รวมผา้หุม้รองเทา้) เป็นสะพานท่ีมีพ้ืนท่ีหน้ากวา้งท่ี

กวา้งท่ีสุดในโลก จุดชมวิวแห่งน้ีเป็นหน้าผาสูง จากระดับน้ําทะเล 1200 เมตร  ส่วนท่ียื่นออกจาก

หน้าผา 11 เมตร  ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากดา้นล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน   ถือไดว้่าเป็นจุดชมวิว

สะพานแกว้ท่ีติดอนัดบัแผ่นกระจกกวา้งท่ีสุดในโลกและอิสระชอ้ปป้ิงบริเวณโดยรอบตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

แหล่งใหม่ล่าสุดท่ีได้รับการรับรองจากยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 

อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็นสถานีมา้เร็วในสมยัถงั และแห่งน้ีเกิดจากการยุบตวัของเปลือก

โลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ หลงัจากน้ันนําท่าน โดยสารลิฟทแ์กว้ ลงไปสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง

ท่ีระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้าเท่ียวชมความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึง

ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุ

ออกไปคลา้ยกบัสะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนุษย ์สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะ

เป็นหน้าผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ีสามคือ สะพานมงักรดาํ ลกัษณะเป็นโตรกหน้าผา

อยูใ่นส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผ่านเขา้ไปน้อย ทาํใหดู้ค่อนขา้งมืดดาํ นอกจากน้ียงัสรา้งจาํลองเพ่ือใชเ้ป็น

ฉากสําคัญของภาพยนตร์จีน เร่ืองศึกโค่นบลัลังก์วงัทอง ของผูก้ํากับช่ือดัง จาง อวี้  โหมว โดยมี 3 

นักแสดงชั้นนํา คือ โจว เหวิน ฟะ เจย์ โชว์ และกงล่ี อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตาม
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อธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 นําท่านชมโชว ์IMPRESSION WULONG ผลงานของผูก้าํกบัจางอวี้ โหมว ซ่ึงเนรมิตหุบเขาของเมืองอู่

หลงใหเ้ป็นฉาก โดยบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวติและประวตัศาสตรข์องผูค้นเมืองฉงช่ิง ผ่านการแสดงโชว ์

มีผูแ้สดงกวา่ 500 คนและชมระบบแสง สี เสียง อนัยิง่ใหญ่ ตระการตา 

 หมายเหต ุ: พีเรียดตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 ไม่รวมโชวเ์น่ืองจากอาจจะปิดช่วงหน้าหนาว  

ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากไมไ่ดคิ้ดรวมในราคาทวัร ์

ท่ีพกั MOUNTAIN VIEW HOTEL OR SAME 4* 

วนัท่ี 3 
 อู่หลง - ว่านเซ่ิน – สะพานกระจกที่ยาวท่ีสุด (รวมรถแบตเตอรี่) -  ฉงช่ิง – ล่องเรือแม่นํ้า

แยงซีเกียง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 หลงัรบประทานอาหารเชา้  นําท่านเดินทางสู ่เมืองว่านเซ่ิน (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองน้ี

ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน นําท่านชม สะพานแกว้ลอยฟ้า ตวัสะพานจะเป็นรปูตวั A มีความ

ยาวกวา่ 80 เมตร ยาวกวา่แกรนดแ์คนยอน สกายวอรค์ของอเมริกาท่ีมคัวามยาว 21 เมตร  และ

กิจกรรมหวาดเสียวต่างๆๆมากมาย 

 หมายเหตุ ทางสถานท่ีท่องเท่ียว จาํกดัอายุผูท่ี้เล่นกิจกรรมต่างๆ  

-ผูท่ี้มอีายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมผีูติ้ดตามในการเดินสะพานแกว้ 

-ผูท่ี้มอีายุ 60 ปีข้ึนไป สามารถเดินสะพานกระจกได ้แต่ไมส่ามารถเล่นกิจกรรมหวาดเสียวอ่ืนๆได ้ 

-ผูท่ี้มอีายุมากกวา่ 48 ปี  และผูท่ี้มีน้ําหนัก 85 ข้ึนไป ไมส่ามารถนัง่ชิงชา้ลอยฟ้าได ้ฯลฯ 

เวลาเท่ียวชมไดม้ากนอ้ย ข้ึนอยุก๋บัจาํนวนนักท่องเท่ียว ณ วนัน้ันๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

  และนําท่านเดินทางกลับไปยงั เมืองฉงช่ิง(ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่าน ล่องเรือชม

ความงามแม่นํ้าแยงซีเกียง และแมน้ํ่าเจียหลิง เพลิดเพลินกบัววิวแสงสียามคํา่คืน 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

ท่ีพกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วนัท่ี 4 
ตา้จู ๋- เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลกัท่ีเป่าต่ิง (รวมรถแบตเตอร่ี) - ฉงช่ิง - ถนนคน

เดินเจีย่ฟ่างเปย - ข้ึนกระเชา้ชมวิวแม่นํ้าแยงซีเกียง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 จากน้ันเดินทางไปยงั เมืองตา้จู(๋ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) ในนครฉงช่ิง ซ่ึงอยู่ติดกบัมณฑลเสฉวน 

นครฉงช่ิงเป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ท่ีมีฐานะเทียบเท่ามณฑล (อีก 3 นครคือ ปักก่ิง 

เทียนจนิ และเซ่ียงไฮ ้) เป็นเมืองท่าริมแมน้ํ่าแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น้ําแยง

ซี และแม่น้ําเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมือง

อุตสาหกรรมหนัก เดินทางถึงเมืองตา้จู๋ ซ่ึงอยู่ห่างจากนครฉงช่ิงประมาณ 160 กิโลเมตร มีสมญา

นามวา่ “บา้นเกิดแห่งหินแกะสลกั” ทัว่ทั้งเมืองมีศิลปะรูปป้ันหินแกะสลกักวา่ 50,000 ชิ้ น จารึกคาํ

สอนภาษาจีนถึง 100,000 ชิ้ น กระจายกนัอยู่บนหน้าผากวา่ 75 จุด ในบริเวณ 5 ภูเขา คือ เป่าต่ิง
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ซาน เป่ยซาน หนันซาน สือเหมนิซาน และสือจว้นซาน  

นําท่านเขา้ชมและอิสระช็อปป้ิง เมืองโบราณชางโจว   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม ผาหินแกะสลกัตา้จู ๋(มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมจากยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1999   งานหินแกะสลักของตา้จู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศ์ถังและซ่ง 

ลว้นแลว้แต่นําเสนอเร่ืองราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรชัญาคาํสอน

ของขงจื๊อท่ีชาวจีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลกัทางพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียง 1 ใน 

4 แหง่ของจนี คือ ถํ้าผาโมเ่กาค ูท่ีเมืองตุนหวง มณฑลกานซ ูถํ้าพระพุทธหลงเหมินท่ีลัว่หยาง และถํ้า

ผาหยุนกงั ท่ีตา้ถง มณฑลซานซี ซ่ึง 3 แหง่น้ันเป็นศิลปะถํ้าสมยัเร่ิมตน้ของจนี ส่วนตา้จู๋เป็นงานศิลปะ

ถํ้ายุคหลงั (คริสตศ์ตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม นําท่านชมความงดงาม งานศิลป์หิน

แกะสลักท่ีเขาเป่าต่ิงซาน มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 527.83 เมตร ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลัก

พระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซ่ึงมีรูปสลกัอยู่กว่า 10,000 ชิ้ น ตามแนวยาวของหน้าผากว่า 500 เมตร ซ่ึง

ทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลักหินสมยัราชวงศซ่์ง เช่น พระพุทธเจา้ปางปรินิพพาน รูปสลัก

เจา้แม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรีอาริยเมตไตรย อิสระเท่ียวชมและถ่ายภาพ

ความประทบัใจตามอธัยาศยั   

ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางกลับ เมืองฉงช่ิง(ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) นําท่านเดินทางไปยงั 

ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสรา้งข้ึนเพื่อราํลึกถึงชยัชนะในการทาํ

สงครามกับญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ย

รา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น ซ่ึงมีทั้งอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อิสระเดินชมและชอ้ปป้ิง 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  

 นําท่านข้ึน กระเชา้ขา้มแม่นํ้าแยงซีเกียง เป็นการขา้มแม่น้ําแยงซีเกียงไปยงัอีกดา้นหน่ึงของเมืองฉง

ชิ่ง ท่านสามารถชมวิวเมืองและแมน้ํ่าท่ีสวยงาม โดยเฉพาะตอนคํา่คืน จะไดเ้ห็นสะพานท่ีตกแต่งดว้ย

แสงไฟ ชวนใหรู้สึ้กวา่ นครฉงช่ิงเหมือนสาวงาม ท่ีมีทั้งความสวย ยงัอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวติชีวา 

ท่ีพกั DONGGU HOTEL OR SAME 4* 

วนัท่ี 5 
ชอ้ปป้ิงย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาตง้ - ฉงช่ิง (สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 นําท่าน อิสระชอ้ปป้ิงที่ยา่น Chaotianmen ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง เส้ือผา้ รองเทา้ ของฝาก 

นําท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ําเจียหลิง โครงการ

ประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้ รา้นอาหารพ้ืนเมือง รา้นน้ําชา โรงละคร ซ่ึงลว้นแลว้แต่

กอ่สรา้งตกแต่งในรปูแบบโบราณใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยุคสาํหรบันักท่องเท่ียวท่ีมา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงช่ิงเจยีงเป่ย 

16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเท่ียวบินที่  WE685  

18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  โดยสวสัดิภาพ  
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โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวบางรายการหรือทดแทน

รายการท่องเท่ียวบางรายการและในกรณีที่มีจาํนวนผูโ้ดยสารไม่ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทย 

ราคาน้ีไม่รวมคา่วีซ่า ทา่นละ 1,650 บาท 

ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป 

อตัราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางไทยเทา่นั้น 

** กรณีถือหนังสือเดินทางตา่งชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

ผจญภยัแดนมงักร ฉงช่ิง อูห่ลง วดัใจความกลา้สะพานกระจกว่านเซ่ิน  5 วนั 4 คืน โดนสายการบินไทยสไมล ์

กาํหนดการเดินทาง ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 08-12 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี 20-24 พ.ย. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 17,499.- 

วนัท่ี 13-17 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี 22-26 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี25-29 ธ.ค. 62 24,999.- 24,999.- 24,999.- 4,500.- 17,999.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 25,999.- 25,999.- 25,999.- 4,500.- 18,499.- 

วนัท่ี 28 ธ.ค.62 -01 ม.ค.63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค.62-03 ม.ค. 63 29,999.- 29,999.- 29,999.- 4,500.- 18,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน 

รวมวีซ่า(4 วนัทาํการ) 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน 

3.  การชาํระคา่บริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกิตติ    บญัชีออมทรพัย ์
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- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจาํ 

    4.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 40 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทั้งหมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรบัส่งและระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  กระเป๋าเดินทาง 
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2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาจนีแบบเด่ียว 4 วนัทาํการ ท่านละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด 30 กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน

กาํหนด 

4. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพินิจและความพึงพอใจใน

การบรกิารของท่าน 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เหตุสุดวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ 

จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

สาํหรบัผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการขอยืน่วีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีสาํหรบัผูท่ี้ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซ่ีาเด่ียวคา่บริการดงัน้ี ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วนัทาํการ 1,650 บาท  
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- ยืน่ด่วน 2 วนัทาํการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถ่ายหน้าตรง รปูสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

 - หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2 ขา้ง 

 - ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, สาํเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการ

ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างน้อย 

5-7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่าน้ัน 

 - หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จา่ยเพ่ิม  1,750 บาท 
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ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน] 

และตอ้งไม่ใชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 

- ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการทาํงาน  

4. หนังสือวา่จา้งในการทาํงาน  

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นํารปูถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นํารปูถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวซ่ีา 

4. นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราค่าวีซ่าดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

[ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูข้ึน ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน้ํามนัข้ึนในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


