
 

 
 
 
 
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – เมืองอู่หลง 
 

08.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการ
บิน ไทยสไมล์ มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

 
11.05 น.   เดินทางสู่ประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684 
 

* ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง * 
 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน     
และเป็นเมือง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ํา
เจียหลิง มีพ้ืนที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่งตั้งอยู่ในทําเลที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทําให้เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน    
การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง   
ฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทําให้เมืองนี้มีป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเยอะและอากาศดี        
มีแม่น้ําอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษ
ตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดสองข้างทาง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที ่  MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) – อุทยานเขานางฟ้า – 
เมืองฉงชิ่ง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (Wulong Glass Bridge)       
จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบ
หน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียง
กระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา 

 



 
 

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว  
ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองอู่หลง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300 -500 
เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา  
 

 



นําท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับ
เส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไป
คล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปใน
ท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย 
ทําให้ดูค่อนข้างมืดดํา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคน
เดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอ้ีโหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทํา
หนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําอูเจียง 

ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่
หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ทีอุ่ทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป 
ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัสจรรย์” ได้แก่ มีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
และมีลานหิมะในฤดูหนาว หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง 

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที ่  NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
 



วันที่สาม  เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานคร    
ฉงชิ่ง ลักษณะคล้ายๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปย้อนเวลากลับไปในอดีตก็ต้องไปเยือนเมือง
โบราณสือชี่โข่ว เพราะท่ีนี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะท้อนรากเหง้าดั้งเดิมของเมืองไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นตึก
รามบ้านช่องที่มีรูปทรงโบราณ แหล่งผลิตสินค้าและอาหารพ้ืนเมืองที่สืบทอดกิจการต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณ
ต่างๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มีให้ลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีให้ได้ชมกัน 
รฐับาลจีนอนุรักษ์ไว้ตลาดนี้ไว้ เนื่องมาจากมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างราชวงศ์ซ่งจนถึงยุครุ่งเรือง
ด้านการเป็นเมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก่ ความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน และตึกราม
บ้านช่องรูปทรงโบราณเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรวมถึงทุกวันนี้ 

 

 
 

นําทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาต้ง (Hongyadong) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ        
ที่เป็นทั้งตลาดของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และจุดชมวิวริมแม่น้ําเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมา
ให้ได้เมื่อมาเยือนนครฉงชิ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 



เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่งเมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่มีแม่น้ําสาย
สําคัญอย่างแม่น้ําแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง จึงทําให้ที่นี่กลายเป็นเมืองท่าที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว  มีตึกสูงระฟ้าเกิดขึ้นมากมาย เป็นภูมิทัศน์ที่งดงาม
โดดเด่น ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านี้จะมีแสงไฟระยิบระยับส่องแสงสะท้อนลงสู่แม่น้ําอย่างงดงาม ประกอบกับ
เมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การล่องเรือในแม่น้ําแยงซีเกียง เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการ
ของสองฟากฝั่งแม่น้ํา  

 

 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 

 **OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงชิ่ง+นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกราคา 300 หยวน/ท่าน สําหรับท่านที่สนใจสามารถ
สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น สําหรับท่านที่ไม่มีความประสงค์ซื้อทัวร์เสริมหัวหน้าทัวร์จะนําท่านเข้าสู่ที่
พัก 

 

พักที ่  NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สี ่ เมืองฉงชิ่ง – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ําแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
– กรุงเทพฯ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ําแยงซีเกียง (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ที่เก็บ
เรื่องราวของการสร้างเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใจกลางมหานครทีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 
ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนําเสนอประวัติความเป็นมาของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้งอดีต รวมทั้งแบบจําลองเขื่อน
ซานเสียพร้อมข้อมูลบอกเล่าความเป็นมาของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ําแยงซี
เกียง ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง    
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจํานครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละครสําหรับประชาชน 
มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 
ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.18 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ WE685 
18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยว 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

02 – 05 เมษายน 2563 15,999 4,500 10,999 

09 – 12 เมษายน 2563 17,999 4,500 12,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

19,999 4,500 14,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

21,999 4,500 16,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 

16,999 4,500 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 

16,999 4,500 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

16,999 4,500 11,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

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

28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 



04 – 07 มิถุนายน 2563 14,999 4,500 9,999 

11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 8,999 

18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 8,999 

25 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999 
 

** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 

** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ  
กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าบริการ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก 

รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท (โดยชําระพร้อมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 



 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่า
หน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 
น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ ( Waiting List)         
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข้ามาตามลําดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทําให้ทางบริษัท
ไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์        
ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุด
ทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ ยวหรือ

เอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร
แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 



**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
ให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยว
หรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให้คณะ
เดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 
 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ 

หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สําหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน      

3 เดือน  
 



 
 
2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี 
 
** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลย

พินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้กําหนด 
จึงอาจทําให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 



เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา
เข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -
ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่ าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดิน และ 
หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนื อการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่คู่ค้า
ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง



สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิ มเติมขึ้นตามมาเป็นบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณี
ใดก็ตาม 
 

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


