
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย์ – เมืองฉงช่ิง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง 

08.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน 
ไทยสไมล์ มีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

 



11.05 น.  เดินทางสู่ประเทศจีน เมืองฉงช่ิง โดยเท่ียวบินท่ี WE684 
* ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินมีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง * 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย์ ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมือง 
และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแม่น ้ าแยงซีเกียงมาบรรจบกบัแม่น ้ าเจียหลิง มี
พื้นท่ีติดกบัมณฑลหูเป่ย ์หูหนนั กุย้โจว เสฉวนและส่านซี และดว้ยความท่ีฉงช่ิงตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
เป็นเมืองท่าท่ีสุดทนัสมยั จึงท าใหเ้มืองแห่งน้ีเติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนา
คม การศึกษา รวมทั้งการท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง 
(Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยูท่่ามกลาง
หุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าให้เมืองน้ีมีป่าไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้ าอู่เจียงไหลตดัผา่นกลาง
เมือง เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ท่านสามารถ
ชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองอู่หลง – จุดชมววิระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลฟิท์แก้ว) – เมืองฉงช่ิง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุด
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซ่ึงตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้
ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชม
วิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ให้ท่านไดช่ื้นชมทศันียภาพโดยรอบ และดา้นล่างท่ีสามารถมองทะลุไปยงักน้หุบเขา น า
ท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว  ซ่ึงถือ
ว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตวัของเปลือกโลก ท าให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-500 
เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภูเขา น าท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบ
เหวเบ้ืองล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถึงแลว้จะพบกบัเส้นทางเดินเทา้เท่ียวชมความมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สะพาน 
แห่งแรกคือสะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเช่ือมสวรรคก์บั
โลกมนุษย ์สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหน้าผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ี
สามคือ สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผา่นเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมืดด า 
ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อน
ตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายท าหนงัเร่ือง “ศึกโค่น
บลัลงักว์งัทอง” 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าอูเจียง 

ระดบัความสูง 1,900 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มียอดเขาสูงท่ี 2,033 เมตร อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเมืองอู่



หลงท่ีถือว่าอยู่ในระดบั 5A ของประเทศจีน ท่ีอุทยานแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ือง
ของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเท่ียวไดท้ั้งปี เน่ืองจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกนั
ออกไป ไดรั้บการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหัสจรรย”์ ไดแ้ก่ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่ง
หญา้เล้ียงสัตว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองฉงช่ิง น าท่านข้ึนรถไฟไปยงับน
เขาเพื่อชมความสวยงามของอุทยานเขานางฟ้าท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ และให้ท่านไดร่้วมสนุกการเล่นกระดานล่ืน 
(รวมค่ากิจกรรมกระดานเล่ือนแล้ว) หมายเหตุ : หิมะภายในอุทยานเขานางฟ้าจากสถิติจะมีหิมะจนถึงต้นเดือน
มีนาคมของทุกปี ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศของปีน้ันๆ 

พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 

วนัทีส่าม  เมืองฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกยีง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของมหานครฉงช่ิง 
ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครท่ีอยากไปยอ้นเวลากลบัไปในอดีตก็ตอ้งไปเยือนเมืองโบราณสือ
ช่ีโข่ว เพราะท่ีน่ียงัคงรักษาวถีิชีวติรวมทั้งสะทอ้นรากเหงา้ดั้งเดิมของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม ไม่วา่จะเป็นตึกรามบา้น
ช่องท่ีมีรูปทรงโบราณ แหล่งผลิตสินคา้และอาหารพื้นเมืองท่ีสืบทอดกิจการต่อกนัมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ 
มากมายสารพดั ทั้งของหวานของคาว มีให้ลองชิมลองกินกนั หรือจะชมขั้นตอนกันท ากันเลยก็มีให้ได้ชมกัน 
รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดน้ีไว ้ เน่ืองมาจากมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อสร้างราชวงศ์ซ่งจนถึงยุค
รุ่งเรืองดา้นการเป็นเมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวฒันธรรมเก่าแก่ ความเช่ือทางศาสนาแตกต่างกนั 
และตึกรามบา้นช่องรูปทรงโบราณเป็นแหล่งผลิตสินคา้พื้นเมืองตกทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นรวมถึงทุกวนัน้ี น าทุกท่านสู่ 
ตลาดหงหยาต้ง (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณท่ีเป็นทั้งตลาดของกิน 
แหล่งชอ้ปป้ิง และจุดชมววิริมแม่น ้าเจียหลิง ท่ีน่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดม์าร์กท่ีตอ้งมาใหไ้ดเ้ม่ือมาเยอืนนครฉง
ช่ิงใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิงเมืองฉงช่ิงเป็นเมืองท่ีมีแม่น ้ าสายส าคญั
อยา่งแม่น ้าแยงซีเกียงไหลผา่นตลอดทั้งเมือง จึงท าใหท่ี้น่ีกลายเป็นเมืองท่าท่ีมีความทนัสมยัมากๆ โดยเฉพาะบริเวณ
ริมสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีมีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ้าเกิดข้ึนมากมาย เป็นภูมิทศัน์ท่ีงดงามโดด
เด่น ยามค ่าคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหล่าน้ีจะมีแสงไฟระยบิระยบัส่องแสงสะทอ้นลงสู่แม่น ้าอยา่งงดงาม ประกอบกบัเมือง
ฉงช่ิงมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การล่องเรือในแม่น ้าแยงซีเกียง เพื่อชมทศันียภาพอนัสวยงามอลงัการของ
สองฟากฝ่ังแม่น ้า  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 **OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงช่ิง+นัง่รถไฟฟ้าทะลุตึกราคา 300 หยวน/ท่าน ส าหรับท่านท่ีสนใจสามารถ

สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร์และไกด์ทอ้งถ่ิน ส าหรับท่านท่ีไม่มีความประสงคซ้ื์อทวัร์เสริมหวัหนา้ทวัร์จะน าท่าน
เขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 



วนัทีส่ี่ เมืองฉงช่ิง – พพิธิภัณฑ์แห่งแม่น า้แยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– 
กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น ้าแยงซีเกียง  (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภณัฑ์ซานเสีย ท่ีเก็บ
เร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑ์ตั้งอยูใ่จกลางมหานครทีเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม 
ภายในพิพิธภณัฑ์มีการน าเสนอประวติัความเป็นมาของเมืองและวิถีชีวิตของผูค้นเม่ือคร้ังอดีต รวมทั้งแบบจ าลอง
เข่ือนซานเสียพร้อมขอ้มูลบอกเล่าความเป็นมาของเข่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ี หมายเหตุ : พิพิธภณัฑแ์ห่งแม่น ้ า
แยงซีเกียง ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทร์ น าท่านชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือ
ตาหล่ีถงัในภาษาจีนกลาง เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ประจ านครฉงช่ิงเป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัสามารถใช้
เป็นโรงละครส าหรับประชาชน มีความจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หล่ีถงั สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2494 แลว้
เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมืองหลวงปักก่ิง  

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีห้ม้อไฟ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.18 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี WE685 
18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทวัร์ผู้ใหญ่/เด็ก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดี่ยว 
ราคาไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

13 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 15,999 4,500 10,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 2563 15,999 4,500 10,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 4,500 9,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2563 14,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 4,500 9,999 

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,500 9,999 

05 – 08 มีนาคม 2563 13,999 4,500 9,999 
 

** เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
(ส าหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่าน้ัน) 



ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง 

เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
โรงแรมทีพ่กัอาจมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  
กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าบริการ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซกั รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใช้
บริการ)   

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าคร้ังแรก) 

(ส าหรับหนงัสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีา

หนา้ด่าน หรือวซ่ีากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 26 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 

วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพี
เรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 26 วัน กรณีนกัท่องเท่ียวหรือ
เอเยน่ตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บ
เงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง
ในทวัร์นั้นๆทนัที 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์
ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวซ่ีาไม่ผา่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 



ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ทีท่่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่า
บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ  าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกทีม่ีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 

เดือน  

 
 
2.1. กรณผู้ีเดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงาน
เขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
** รายละเอยีดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจ
ของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมืองน่ันเป็นผู้ก าหนด จึง
อาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอ่ืนๆเพิม่เติ่มกะทันหัน ** 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 
และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิด
ของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 



9. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผดิชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่
คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่าน
ไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมข้ึน
ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์
น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
 

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


