
 

 

 

 

 

 

 



วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง  

08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร E สาย

การบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปา

เดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

11.05 น.  บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที่ 

WE684 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาท)ี 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก

ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตาม

โปรแกรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตก

เฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยง

ซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวย

ความที่ฉงชิ่งตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ 

ทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาค

ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สอง เมืองอูหลง – อุทยานหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (ราคาทัวรนี้รวมคาตั๋วลิฟตแกว) – จุดชมวิวระเบียง

แกว – ถนนแปะกวย  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและพื้นที่สีเขียว

เยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 

กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามไดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิง

ซานเฉียว) ซึ่งถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอูหลง 

ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุม

ขนาดใหญที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขามระหวาง

ภูเขา นําทานโดยสารลิฟตแกวลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึง

แลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุม

สะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค 

ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย สะพานแหงที่

สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา และสะพานแหงที่สามคือ สะพาน

มังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายใน



อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตี๊ยมเกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยกอน

ตั้งแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเรื่อง 

“ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  

 
 

จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง (Wulong Glass 

Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร 

ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มีความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและ

ตางประเทศ เปนระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และ

ดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 
  

ระหวางทางนําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกวย (Ginkgo) ที่ระหวางทางเต็มไปดวยตน

แปะกวยมากมายตลอดถนน ที่กําลังคอยเปลี่ยนสีเปนสีเหลืองอรามเต็มทองถนน โดยในชวงเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน ของทุกปจะเขาสูชวงฤดูใบไมรวง ทําใหตนแปะกวยสองขางถนนจะคอยๆเริ่มเปลี่ยนสี นํา

ทุกทานแวะถายรูปเก็บภาพความประทับใจที่ใน 1 ปจะมีเพียงครั้งเดียวเทานั้น  



**(ในชวงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกป เปนชวงที่ตนแปะกวยสองขางถนนจะคอยๆ

เริ่มเปลี่ยนสี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆอีกดวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดโปรแกรม 

และไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ตนแปะกวยยังไมมีการเปลี่ยนสีในชวงเวลาที่เดินทาง)** 

  

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม ถ้ําฝูหยง (ราคาทัวรนี้รวมคานั่งกระเชาไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาตง – ลองเรือแมน้ําแยงซี

เกียง    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนําทานนั่งกระเชาขึ้นสู ถ้ําฝูหยง หรือ ฝูหยงตง (Furong Cave) ถ้ํามรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 

4A ตั้งอยูริมแมน้ําฝูหยง หางจากเมืองอูหลงประมาณ 21 กิโลเมตร มีโถงถ้ําใหญที่มีพื้นที่ 37,000 ตาราง

เมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอยกวา 30 ชนิด ถ้ํานี้ถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการ

สํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่เปนถ้ํามหัศจรรยของโลก ถ้ํา

ฝูหยงตง แปลวา ถ้ําดอกไม คงเปนเพราะสวยงามเหมือนดอกไมเลยตั้งชื่อแบบนี้ ตั้งอยู กิโลเมตร เปนถ้ําหิน

แรแคลไซด ถ้ําฝูหยงตง ไดรับการยกยองวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese 

National Geography ยกยองใหเปน "NO.1 cave in the world" 

 



 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต

ของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียง

มาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉง

ชิ่งตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการ

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียง

ใตของประเทศจีน นําทุกทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปปงมอลลขนาดยักษในรูปแบบ

สถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปง และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง ที่นี่

เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมาเยือนนครฉงชิ่งใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพ

และเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 

 



นําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่งในยามค่ําคืนเมืองฉงชิ่ง

เปนเมืองที่มีแมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําแยงซีเกียงไหลผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่นี่กลายเปนเมืองทา

ที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝงแมน้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูง

ระฟาเกิดขึ้นมากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟาเหลานี้จะมีแสงไฟระยิบระยับ

สองแสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึงเหมาะแกการ

ลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝงแมน้ํา  

 

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สี ่ หมูบานโบราณฉือชี่โขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพฯ)    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือชี่โขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของ

มหานครฉงชิ่ง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็

ตองไปเยือนเมืองโบราณสือชี่โขว เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิมของเมือง

ไวไดอยางดีเยี่ยม ไมวาจะเปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบ

ทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มีใหลองชิมลองกิน

กัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษไวตลาดนี้ ไว  เนื่องมาจากมี

ประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเริ่มกอสรางราชวงศซงจนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศ   

หมิงมีจุดเดนการผนวกวัฒนธรรมเกาแก ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชองรูปทรง

โบราณเปนแหลงผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันนี้ 

 



 
นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีน

กลาง เปนหนึ่งในสัญลักษณประจํานครฉงชิ่งเปนที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และยังสามารถใชเปนโรงละคร

สําหรับประชาชน มีความจุไดมากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหลี่ถัง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลว

เสร็จสมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปกกิ่ง  

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยสุกี้หมอไฟ (9) 

- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน - 

16.15 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที ่WE685 พรอม

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

23 – 26 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 4,999 9,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

22 – 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 



อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิก

วีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 

กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ

หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ



เงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี ้จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 

10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แต

หากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

 

 



การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ

ไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

เกิน 3 เดือน  

 
 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ

บิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 



- กรณเีด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาใน

แตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอม

คณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคานเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขา

ออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 



7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจาย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี

ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 

 

 


