
 
 
 
 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ฉงช่ิง – หวู่หลง – OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG  

07.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิูอาคาร อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร ์
E สายการบิน THAI SMILE (WE) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
กระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ นครฉงช่ิง ประเทศจีน โดยเท่ียวบินท่ี WE684 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ระหว่างการเดินทาง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย ์ประเทศจนี น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋า
สมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองหวู่หลง เมอืงหวู่หลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออก
เฉียงใตข้องเมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ท าใหเ้มอืงนี้มป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่ ี



เขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่น ้าอู่เจยีงไหลตดัผ่านกลางเมอืง เมอืงหวู่หลงอยู่ห่างจากเมอืงฉงชิง่ประมาณ 
170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพเิศษตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้ง
ทาง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี HUPO HOTEL ระดบั 4 ดาวท้องถ่ิน หรือเทียบเท่า 
 OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG เป็นผลงานทีส่รา้งสรรคแ์ละน าเสนอโดย จางอีโ้หมว 

ซึง่ทางการจนีทุม่เงนิ กว่า 300 ลา้นหยวนเนรมติหบุเขาเถา้หยวนของอูห่ลง ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงู หบุเหว 
และความเงยีบสงบของธรรมชาติเป็นฉากหลงั เวทกีลางแจ้งในหุบเขาที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 2,000 คน 
ถ่ายทอดเรือ่งราววถิชีวีติและประวตัศิาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผา่นตวัละครกว่า 500 ชวีติ โดยมคีนลากเรอื 
เป็นผู้เล่าประกอบการร้องเพลงสดของนักแสดงกว่า 100 ชวีิต ตลอดการแสดงกว่า 70 นาท ีและการใช้
เลเซอร ์ระบบแสง ส ีเสยีง สดุตระการตา 

 (ราคาบตัรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ท่ีไกดท้์องถ่ินหรือหวัหน้าทวัร)์ 
 

วนัท่ีสอง หวู่หลง – ฉงช่ิง OPTION TOUR : อทุยานเขานางฟ้า – อทุยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์– จดุ
ชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเลก็,ลิฟท์,รถอทุยาน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดบั 4 A ของ
ประเทศจนี อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าอวู่เจยีงในระดบัความสงู 1 ,900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มยีอดเขา
สงูสุดที ่2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามชีื่อเสยีงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนัไปในแต่
ละฤดู จนไดร้บัการขนานนามว่าเป็นดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหศัจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด 
มทีุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ และมลีานหมิะในฤดูหนาว และภูเขานางฟ้ายงัเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์อนัดบั 1 ทาง
ภาคใตข้องประเทศจนี (ส าหรบัลกูคา้ทีไ่มม่คีวามประสงคซ์ือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิ สามารถพกัผ่อนรอคณะอยู่ที่
โรงแรม หรอืเดนิเล่นไดท้ีถ่นนคนเดนิรอคณะกลบัมารบัทา่น เพือ่เดนิทางไปทานอาหารกลางวนัพรอ้มกนั) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
OPTION TOUR : อทุยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมลิฟท ์, รถอทุยาน และระเบียงแก้ว) 
ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงอู่หลงประมาณ 18 กโิลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิระดบั 5A ทีเ่กดิจากการยุบตวั
ของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมบีางสว่นเป็นโพลงทะลุ
เหมอืนกบัสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา น าท่านโดยสารลฟิทแ์กว้ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างทีร่ะดบัความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่ม
สะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหนิธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือ
สะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเชื่อมสวรรคก์บัโลก
มนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมงักรเขยีว ลกัษณะเป็นหน้าผาทิม่แทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่
สามคอื สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหน้าผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่นเขา้ไปน้อย ท าใหด้คูอ่นขา้ง
มดืด า ภายในอุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ยงัมโีรงเตยีมเก่าๆ ซึง่เป็นจุดแวะพกัของคนเดนิทาง
ในสมยักอ่นตัง้แต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถ่ายท า
หนงัเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” จากนัน้น าทา่นตื่นตาตื่นใจกบัการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียง
แก้ว จุดท่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตัง้อยู่บนหน้าผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ยื่น
ออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มคีวามกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ในประเทศจนีและ
ต่างประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันียภาพโดยรอบ และดา้นล่าง
ทีส่ามารถมองทะลุไปยงักน้หบุเขา 



(ส าหรบัลกูคา้ทีไ่ม่มคีวามประสงคซ์ือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่เติม สามารถรอคณะอยูท่ีโ่รงแรม หรอืเดนิเล่นทีถ่นนคน
เดนิรอคณะกลบัมารบัท่าน เพื่อทานอาหารค ่า และเดนิทางกลบัเมอืงฉงชิง่พรอ้มกนั) หมายเหตุ : รายการ
ทวัรเ์สรมินี้ประกอบดว้ย 1.อทุยานเขานางฟ้า(รวมนัง่รถไฟเลก็) 2.อทุยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(รวมลฟิท์ และรถอุทยาน) 3.ระเบยีงแกว้ ราคาท่านละ 800 หยวน ลูกคา้ทีส่นใจสามารถตดิต่อได้ที่ไกด์
ท้องถิ่นหรอืหวัหน้าทวัร์) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครฉงช่ิง ฉงชิง่เป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของจนี ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่มน่ ้าแยงซเีกยีง
มาบรรจบกบัแมน่ ้าเจยีหลงิ มพีืน้ทีต่ดิกบัมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่ง
ชิง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่อือ้ต่อการพฒันา เป็นเมอืงท่าทีสุ่ดทนัสมยั จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเรว็มาก ๆ ทัง้การ
เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภูมภิาคตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศจนี 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี TIANYOU HOTEL ระดบั 4 ดาวท้องถ่ิน หรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ: หากเกิดกรณีท่ีทางอทุยานประกาศปิด หรือไม่อนุญาตให้ไปชมวิว ณ ระเบียงแก้ว ด้วย
เหตผุลของอทุยานฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือจดัรายการอ่ืนทดแทนเน่ืองจากอทุยานได้รวม
ค่าใช้จ่ายไว้ทัง้หมดแล้ว  

วนัท่ีสาม มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – พิพิธภณัฑเ์ข่ือนสามผา – ช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย                   
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม หรอืตาหลีถ่งัในภาษาจนีกลาง เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ประจ านคร
ฉงชิง่ เป็นทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัสามารถใชเ้ป็นโรงละครส าหรบัประชาชน มคีวามจุได้มากกว่า 
4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลี่ถงั สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสรจ็สมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบ
โดยการจ าลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  จากนัน้น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ามผา หรอื 
พพิธิภณัฑฉ์งชิง่ เป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตชิัน้ 1 (The National First-class Museum) ทีพ่ลาดไม่ได้ ตอ้งไป
เยีย่มชมหากเดนิทางมาทีเ่มอืงฉงชิง่ พพิธิภณัฑเ์ปิดบรกิารมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2594 ไดม้กีารปรบัปรุงใหมแ่ละ
เริม่เปิดใหบ้รกิารอกีครัง้เมือ่ 18 มถิุนายน พ.ศ.2548 พพิธิภณัฑแ์หง่นี้มพีืน้ทีก่ว่า 30,000 ตร.ม. ซึง่พืน้ทีจ่ดั
แสดงแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ ดงันี้  ชัน้ท่ี 1 มีห้องแสดงความงดงามและความเป็นมาของสามผา  
ชัน้ท่ี 2 เป็นห้องแสดงประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมโบราณบายู  
ชัน้ท่ี 3 เป็นห้องแสดงประวติัศาสตรก์ารท าสงครามกบัญ่ีปุ่ น  
ชัน้ท่ี 4 เป็นห้องแสดงวตัถโุบราณทางวฒันธรรม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย ศูนย์กลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไป
ด้วยรา้นคา้แบรนด์ชัน้น า และแบรนด์ทอ้งถิน่กว่า 3 ,000 รา้น รวมถงึรา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาด
ใหญ่ และม ีLandmark ส าคญัคอื Liberation Monument ทีส่รา้งขึน้เมือ่ไดร้บัชยัชนะในสงครามต่อตา้นญีปุ่่ น
ปี 1937-1945 ใหท้า่นเดนิชมและชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สก้ีุหม่าล่าฉงช่ิง 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินฉงช่ิงเจียงเป่ย ์ 

16.10 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE685 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 



** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 
**การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม  
และค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 
ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรปูแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ทา่น
ใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซือ้ โดยไม่มกีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้สิน้ แต่เป็นการบอกกล่าวลว่งหน้า 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวม 
ตัว๋ 

01 – 03 มีนาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 
15 – 17 มีนาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 
22 – 24 มีนาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 
05 – 07 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 4,900 
13 – 15 เมษายน 2562 20,999 20,999 3,500 6,900 
15 – 17 เมษายน 2562 20,999 20,999 3,500 6,900 
19 – 21 เมษายน 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

03 – 05 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 
10 – 12 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 
17 – 19 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 2,500 4,900 
31 พ.ค. – 02 มิ.ย.2562 9,999 9,999 2,500 4,900 
14 – 16 มิถนุายน 2562 9,999 9,999 2,500 4,900 
28 – 30 มิถนุายน 2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

 

*ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท้์องถ่ิน คนขบัรถ และหวัหน้าทวัรไ์ทย 
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน* 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามราย  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท  **ส าหรบัพาสสปอต์ไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ
เทา่นัน้** 
  คา่ธรรมเนียมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  **ในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หน้าด่าน (วซี่ากรุ๊ป) ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซี่าเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น **เดก็และผูใ้หญ่ช าระคา่ทปิ

เทา่กนั** 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อน
การใช้บริการ) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินเตม็จ านวนเพือ่ส ารองทีน่ัง่ ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นกัทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3.การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนั ้นๆถอืว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 
4.คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีวัหน้าทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อเีมล์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ 
การจองทีพ่กัฯลฯ 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื
เปลี่ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิ้น ถ้ากรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบรษิทั 
5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากกา รที่มี
นกัทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หน้าหนงัสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ 
คา่ภาษเีชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนื่องจากรฐับาลทอ้งถิน่ตอ้งการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี 
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรอืน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องได้ไม่มกีารจ ากดั

จ านวน  



4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

***************************************** 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 

• ส าเนาหนังสือเดินทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

• ส าเนาสติูบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปี 

• รปูถ่ายสี ฉากหลงัสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถ่ายคู่กบัพาสปอต)์  
 

การท าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวใช้แค่เพียงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถ่ายท่ีชดัเจน  
ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอตเ์ล่มจริงมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้                  
                เมอืงนัน่ๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั 

ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัต่อไปนี้ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 
จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุ๊ปหรอืวซี่าแบบกลุ่มได้ ซึง่ไดแ้ก1่.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิิ

สขาน 6.เตริก์เมนิสถาน 7.อหิรา่น 8.อริกั 9.ตุรก ี10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 
16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน์ 


