
 

 

รหัสทัวร ZET1901920 
ทัวรจีน ฉงช่ิง อูหลง ถนนแปะกวย [เลสโก อัศวินมังกร]  
4 วัน 3 คืน [TG] 
อูหลง   อุทยานหลุมฟ�า   ระเบียงแกว   ถนนแปะกวย   ถ้ําฝูหยง   ฉงช่ิง   หงหยาตง    
หมูบานโบราณฉือช่ีโขว   ศาลาประชาคม 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง  
 
08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซ่ึงจะมีเจาหนาที่
คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับ
บัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

11.05 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยสไมล (Thai 
Smile) เที่ยวบินท่ี WE684 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาท)ี 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม จากน้ันนําทานเดินทางสู เมือง
ฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญท่ีสุดทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน 
และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ต้ังอยูในบริเวณท่ี
แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มีพ้ืนที่ติดกับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุย
โจว เสฉวนและสานซี และดวยความท่ีฉงช่ิงต้ังอยูในทําเลที่เอ้ือตอการพัฒนาเปน
เมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงน้ีเติบโตเร็วมากๆ ท้ังการเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมท้ังการทองเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง เมืองอูหลง – อุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (ราคาทัวรน้ีรวมคาต๋ัวลิฟทแกว) – 

จุดชมวิวระเบียงแกว – ถนนแปะกวย  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ต้ังอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงช่ิง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอม
ดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองน้ีมีป�าไมและพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียง
ไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 กิโลเมตร 



 

 

ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามได
ตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (3) 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว) ซ่ึงถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 
5A ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในเมืองอูหลง ต้ังอยูหางจากเมืองอูหลงประมาณ 
18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่
ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอด
ขามระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบ้ืองลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเท่ียวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ
ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค 
ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เม่ือมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกับ
โลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไป
ในทองฟ�า และสะพานแหงท่ีสามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยู
ในสวนท่ีแคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยาน
แหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียมเกาๆ ซ่ึงเปนจุดแวะพักของคน
เดินทางในสมัยกอนต้ังแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองที่จางอ้ี
โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  

 



 

 

 
จากน้ันนําทานต่ืนตาต่ืนใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง 
(Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซ่ึงต้ังอยูบน
หนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ย่ืนออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มี
ความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเช่ียวชาญท้ังในประเทศจีนและตางประเทศ 
เปนระเบียงกระจกชมวิวท่ีใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดช่ืนชมทัศนียภาพโดยรอบ 
และดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 



 

 

  
ระหวางทางนําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกวย (Ginkgo) ที่
ระหวางทางเต็มไปดวยตนแปะกวยมากมายตลอดถนน ท่ีกําลังคอยเปล่ียนสีเปนสี
เหลืองอรามเต็มทองถนน โดยในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปจะเขาสู
ชวงฤดูใบไมรวง ทําใหตนแปะกวยสองขางถนนจะคอยๆเร่ิมเปล่ียนสี นําทุกทาน
แวะถายรูปเก็บภาพความประทับใจที่ใน 1 ปจะมีเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน **(ในชวง
ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกป เปนชวงท่ีตนแปะกวยสองขางถนน
จะคอยๆเร่ิมเปล่ียนสี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปน้ันๆอีกดวย ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการตัดโปรแกรม และไมคืนคาใชจายใดๆท้ังส้ิน ในกรณีที่ตนแปะกวย
ยังไมมีการเปล่ียนสีในชวงเวลาที่เดินทาง)** 

  

 
 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (4) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ถ้ําฝูหยง (ราคาทัวรน้ีรวมคาน่ังกระเชาไป-กลับ) – เมืองฉงช่ิง – ตลาดหงหยาตง 

– ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง    



 

 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันนําทานน่ังกระเชาข้ึนสู ถ้ําฝูหยง หรือ ฝูหยงตง (Furong Cave) ถ้ํามรดก
โลกทางธรรมชาติระดับ 4A ต้ังอยูริมแมน้ําฝูหยง หางจากเมืองอูหลงประมาณ 21 
กิโลเมตร มีโถงถ้ําใหญท่ีมีพ้ืนที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอย
กวา 30 ชนิด ถ้ําน้ีถูกคนพบเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจ
รวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่เปนถ้ํา
มหัศจรรยของโลก ถ้ําฝูหยงตง แปลวา ถ้ําดอกไม คงเปนเพราะสวยงามเหมือน
ดอกไมเลยต้ังช่ือแบบน้ี ต้ังอยู กิโลเมตร เปนถ้ําหินแรแคลไซด ถ้ําฝูหยงตง ไดรับ
การยกยองวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National 
Geography ยกยองใหเปน "NO.1 cave in the world" 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (6) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญท่ีสุด

ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองท่ีมีขนาดใหญเปน
อันดับ 8 ของจีน ต้ังอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มี



 

 

พ้ืนท่ีติดกับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความท่ีฉงช่ิง
ต้ังอยูในทําเลท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปนเมืองทาท่ีสุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงน้ี
เติบโตเร็วมากๆ ท้ังการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม 
การศึกษา รวมท้ังการทองเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน นําทุก
ทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปปم�งมอลลขนาดยักษในรูปแบบ
สถาปตยกรรมจีนโบราณ ท่ีเปนท้ังตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชมวิวริม
แมน้ําเจียหลิง ท่ีน่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารกที่ตองมาใหไดเม่ือมาเยือนนคร
ฉงช่ิงใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
 

 
 

นําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิงใน
ยามค่ําคืนเมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มีแมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําแยงซีเกียงไหลผาน
ตลอดท้ังเมือง จึงทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บริเวณริมสองฝم�งแมน้ําท่ีมีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ�า
เกิดข้ึนมากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟ�าเหลาน้ีจะมี
แสงไฟระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงช่ิงมี
อากาศเย็นตลอดทั้งป จึงเหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพ่ือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝم�งแมน้ํา  

 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถ่ิน (7) 

นําทานเขาสูท่ีพัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี หมูบานโบราณฉือช่ีโขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – สนามบิน

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)    
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ 
ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโขว เพราะ
ที่น่ียังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาด้ังเดิมของเมืองไวไดอยางดีเย่ียม ไม
วาจะเปนตึกรามบานชองท่ีมีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพ้ืนเมืองท่ี
สืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ท้ังของหวาน
ของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมข้ันตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน 
รัฐบาลจีนอนุรักษไวตลาดน้ีไว เน่ืองมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ต้ังแตสมัยเร่ิม
กอสรางราชวงศซงจนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจุดเดน
การผนวกวัฒนธรรมเกาแก ความเช่ือทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชอง
รูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสินคาพ้ืนเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันน้ี 

 



 

 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) 
หรือตาหล่ีถังในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงช่ิงเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยังสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุได
มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถัง สรางข้ึนในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ
สมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่
เมืองหลวงปกก่ิง  

 



 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยสุก้ีหมอไฟ (9) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน - 
16.15 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) 

เที่ยวบินท่ี WE685 พรอมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาท)ี 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานท่ีตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ัง

กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

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 

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเท่ียวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ   
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก



 

 

คร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินท้ังหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 



 

 

น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถย่ืนวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การย่ืนขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พ้ืนสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 



 

 

ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ท่ีออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีท่ีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใชในการทําวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีข้ึนอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเต่ิมกะทันหัน ** 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส



 

 

ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 


