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ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ์– เมืองฉงช่ิง  

08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร์ E สาย 

การบินไทยสไมล ์(Thai Smile) ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการชว่ยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง  

พรอ้มทัง้เช็คอินรับบตัรท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

11.05 น.  บินลดัฟ้าสูป่ระเทศจีน เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยสไมล ์ (Thai Smile) เท่ียวบินท่ี 

WE684 พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 10 

นาที) 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ์ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง) หลงัจาก

ผา่นข ัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดินทางตามโปรแกรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

ของจีน และเป็นเมือง และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีแมน่ ้าแยงซีเกียงมา

บรรจบกบัแมน่ ้าเจียหลิง มีพ้ืนท่ีติดกบัมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซี และดว้ยความท่ีฉงช่ิง

ตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาเป็นเมืองทา่ท่ีสุดทนัสมยั จึงท าใหเ้มืองแหง่น้ีเติบโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทัง้การทอ่งเท่ียวในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

ของประเทศจีน  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (1) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองชองการเดินทาง (2)   เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(ราคาทวัรน้ี์รวมค่าตัว๋ลิฟทแ์กว้) 

                                         จุดชมวิวระเบียงแกว้  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู่หลง (Wulong) เมืองอูห่ลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

ของเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงู ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ี

สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้าอูเ่จียงไหลตดัผา่นกลางเมือง เมืองอูห่ลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช่ิง

ประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพิเศษตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามได ้

ตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (3) 

น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรือ เทียน

เชิงซ่านเฉียว) ซ่ึงถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดบั 5A ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดใน

เมืองอู่หลง ตัง้อยูห่่างจากเมืองอูห่ลง

ประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการ

ยุบตวัของเปลือกโลก ท าใหเ้กิดเป็นบอ่

หลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-

500 เมตร และมีบางสว่นเป็นโพลงทะลุ

เหมือนกับสะพานทอดขา้มระหว่าง

ภูเขา น าท่านโดยสารลิฟท์แกว้ลง

ไปสู่หุบเหวเบ้ืองล่างท่ีระดบัความ

ลึกประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถึง

แลว้จะพบกบัเสน้ทางเดินเทา้เท่ียวชมความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ 

(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพาน

มงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เม่ือมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเช่ือมสวรรคก์บัโลกมนุษย ์

สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ี 
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สามคือ สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผา่นเขา้ไปน้อย ท าใหดู้

คอ่นขา้งมืดด า ภายในอุทยานแหง่ชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเกา่ๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคน

เดินทางในสมยักอ่นตัง้แตใ่นสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนัง

การถา่ยท าหนังเร่ือง “ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง”  

จากนั้นน าทา่นต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกว้อู่หลง (Wulong Glass 

Bridge) จุดท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซ่ึงตัง้อยู่บนหน้าผาสูงจากระดบัน ้ าทะเล 

1,200 เมตร ย่ืนออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้ใน

ประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ใหท่้านได้ช่ืนชม

ทศันียภาพโดยรอบ และดา้นล่างท่ีสามารถมองทะลุไปยงักน้หุบเขา 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (4) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)    อุทยานนางฟ้า (ราคาทวัรน้ี์รวมค่าตัว๋รถไฟ และกระดานล่ืน) – เมืองฉงช่ิง 

                                          ตลาดหงหยาตง้ – ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นน าทุกทา่นเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ

แมน่ ้าอูเจียง ระดบัความสูง 1,900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มียอดเขาสูงท่ี 2,033 เมตร อุทยานท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงท่ีถือว่าอยู่ในระดบั 5A ของประเทศจีน ท่ีอุทยานแหง่น้ีไดร้ับการกลา่ว

ขานวา่เป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถทอ่งเท่ียวไดท้ ัง้ปี เน่ืองจากใน

แตล่ะฤดูก็จะมีความสวยงามแตกตา่งกนัออกไป ไดร้ับการขนานนามวา่ “ดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหสัจรรย”์ 

ไดแ้ก่ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์และมีลานหิมะในฤดหูนาว   
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น าท่านข้ึนรถไฟไปยงับนเขาเพ่ือชมความสวยงามของอุทยานเขานางฟ้าท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะ 

และใหท่้านไดร่้วมสนุกการเล่นกระดานล่ืน  

   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (6) 

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญท่ี่สุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

ของจีน และเป็นเมือง และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีแมน่ ้าแยงซีเกียง

มาบรรจบกบัแมน่ ้าเจียหลิง มีพ้ืนท่ีติดกบัมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซี และดว้ยความท่ีฉง

ช่ิงตัง้อยูใ่นท าเลท่ีเอ้ือตอ่การพฒันาเป็นเมืองทา่ท่ีสุดทนัสมยั จึงท าใหเ้มืองแหง่น้ีเติบโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทัง้การทอ่งเท่ียวในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

ของประเทศจีน น าทุกทา่นสู่ ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ ท่ีเป็นทัง้ตลาดของกิน แหล่งชอ้ปป้ิง และจุดชมวิวริมแม่น ้าเจียหลิง ท่ีน่ี

เปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดม์าร์กท่ีตอ้งมาใหไ้ดเ้ม่ือมาเยือนนครฉงช่ิงใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัการถา่ยภาพ

และเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

น าทา่น ล่องเรือแม่น ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิงในยามค า่คืนเมืองฉง 

ช่ิงเป็นเมืองท่ีมีแม่น ้าสายส าคญัอย่างแม่น ้าแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทัง้เมือง จึงท าใหท่ี้น่ี 

กลายเป็นเมืองทา่ท่ีมีความทนัสมยัมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝั่งแมน่ ้าท่ีมีการเจริญเติบโตของเมือง 

อยา่งรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ้าเกิดข้ึนมากมาย เป็นภูมิทศัน์ท่ีงดงามโดดเดน่ ยามค ่าคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหลา่น้ีจะมี 
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แสงไฟระยิบระยบัสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่มน่ ้าอยา่งงดงาม ประกอบกบัเมืองฉงช่ิงมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จึง 

เหมาะแกก่ารลอ่งเรือในแมน่ ้าแยงซีเกียง เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามอลงัการของสองฟากฝั่งแมน่ ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทอ้งถ่ิน (7) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4) หมู่บา้นโบราณฉือช่ีโข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ์

                                      สนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ)    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณฉือช่ีโข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงั

ของมหานครฉงช่ิง ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครท่ีอยากไปยอ้นเวลา

กลบัไปในอดีตก็ตอ้งไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโข่ว เพราะท่ีน่ียงัคงรกัษาวิถีชีวิตรวมทัง้สะทอ้น

รากเหงา้ดัง้เดิมของเมืองไวไ้ดอ้ย่างดีเย่ียม ไมว่า่จะเป็นตึกรามบา้นชอ่งท่ีมีรูปทรงโบราณ แหลง่ผลิต

สินคา้และอาหารพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกิจการตอ่กนัมาหลายรุ่น  ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพดั ทัง้ของ

หวานของคาว มีใหล้องชิมลองกินกนั หรือจะชมขัน้ตอนกนัท ากนัเลยก็มีใหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไว ้

ตลาดน้ีไว ้เน่ืองมาจากมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตัง้แตส่มยัเร่ิมกอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถึงยุครุ่งเรืองดา้นการ

เป็นเมืองทา่ในราชวงศห์มิงมีจุดเดน่การผนวกวฒันธรรมเกา่แก่ ความเช่ือทางศาสนาแตกตา่งกนั และตึก

รามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลิตสินคา้พ้ืนเมืองตกทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นรวมถึงทุกวนัน้ี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหล่ีถงัในภาษาจีน

กลาง เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ประจ านครฉงช่ิงเป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัสามารถใชเ้ป็นโรงละคร 
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ส าหรับประชาชน มีความจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หล่ีถงั สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2494 แลว้

เสร็จสมบูรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมืองหลวงปักก่ิง  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยสุก้ีหมอ้ไฟ (9) 

- สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน - 

16.15 น. บินลดัฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล ์(Thai Smile) เท่ียวบินท่ี WE685 

พรอ้มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

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

** หากทา่นท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งกอ่นท าการออกตัว๋เน่ืองจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นท่ีใชบ้ริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาไม่รวม

ตัว๋เคร่ืองบิน 

05 – 08 ธนัวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 10,999 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 16,999 19,999 5,999 10,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 24,999 27,999 7,999 14,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมท่ีพกัอาจมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
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** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่

ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ               คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี   

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ   

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกั   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้ริการ)   

 คา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 1,500 บาท/ทริป/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่กรุ๊ปทอ่งเท่ียวเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงินมดัจ าครั้งแรก) 

(ส าหรับหนังสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั้น) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่ทอ่งเท่ียวเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซา่หนา้ดา่น หรือวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่าน

ละ 8,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นน้ีภายในวนัท่ี 

3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และ

หากทา่นมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม 

มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณี

เช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูใ่นชว่งรอผลการอนุมติัวีซา่ รอนัดสมัภาษณวี์

ซา่ ท่ีท าใหท้างบริษัทไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่

นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียว

หรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลง
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นามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นั้น ทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่น

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ

เงินคา่บริการตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของเงินคา่บริการ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของเงินคา่บริการ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินทัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 10 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ 

แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะเทา่นั้น กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนกอ่น 

หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริงทัง้หมด 

เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตวี่ซา่ยงัไมอ่อก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  

2. การย่ืนขอวีซา่ทอ่งเท่ียวประเทศจีนแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบบัจริง หากทา่นส่ง ส าเนาหน้า

หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชดัเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบริษัท

เรียบรอ้ยแลว้  

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  

ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล ์PDF. (รปูถ่าย

จากมือถือไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนา้

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หนา้ 
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2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนงัสือเดินทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กิน 3 เดือน  

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้

หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา

ถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของ

บิดา) ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 
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3.    ส าเนาสจิูบตัร ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี เป็นเพียงขอ้มลูเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนจาก

ประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของ

ลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชใ้นการท าวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัต ารวจตรวจคนเขา้เมืองนัน่

เป็นผูก้ าหนด จึงอาจท าใหมี้การเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทนัหนั ** 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาต

การใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝั่งประเทศไทย

ขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมร่ับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดข้ึนในสว่นน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่

บางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน

คา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่น

หรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้

หนังสือเดิน และ หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เคร่ืองบิน คา่ภาษีน ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเทา่นั้น 

9. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซา่ไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏิบติัเทา่นั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 
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11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ป ระเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี

ทา่นไมต่อ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมีคา่ใชจ้า่ย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 


