
 

 

รหัสทัวร    ZET1902243 
ทัวรจีน  ฉงช่ิง อูหลง ถนนแปะกวย [เลสโก อัศวินมังกร EP. 2] 4วัน 3 คืน [WE] 
ฉงช่ิง    อูหลง   อุทยานหลุมฟ�า-3-สะพานสวรรค     
จุดชมวิวระเบียงแกว    ถนนแปะกวย   ถํ้าฝูหยง   
ตลาดหงหยาตง  ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง      
หมูบานโบราณฉือช่ีโขว      ศาลาประชาคม 

 



 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย – เมืองฉงชิ่ง  
 
08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 

3 เคานเตอร E สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และ
บริการชวยเหลือเร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

11.05 น.  บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยสไมล (Thai 
Smile) เที ่ยวบินที ่ WE684 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 นาที) 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 
1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�า
สัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม จากน้ันนําทานเดินทางสู  เมืองฉงช่ิง 
(Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปน
เมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมนํ้าแยงซี
เกียงมาบรรจบกับแมนํ้าเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและ
สานซี และดวยความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย 
จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การ
คมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 
นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

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

จุดชมวิวระเบียงแกว – ถนนแปะกวย  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวย
ภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีป�าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมนํ้าอูเจียงไหล
ตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเปน
ทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
นําทานเดินทางสู  อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว) ซึ่งถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 



 

 

5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอูหลง ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลงประมาณ 18 
กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม
ระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะ
เปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย 
สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟ�า 
และสะพานแหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบ
ที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมดืดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพาน
สวรรค ยังมีโรงเตียมเกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยกอนต้ังแตในสมัย
ราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทํา
หนังเร่ือง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  

 

 
จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง 
(Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบน
หนาผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร ยื ่นออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มี
ความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ เปน



 

 

ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดช่ืนชมทัศนียภาพโดยรอบ และ
ดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 
  

ระหวางทางนําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกวย (Ginkgo) ที่ระหวาง
ทางเต็มไปดวยตนแปะกวยมากมายตลอดถนน ที่กําลังคอยเปลี่ยนสีเปนสีเหลืองอราม
เต็มทองถนน โดยในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปจะเขาสูชวงฤดูใบไม
รวง ทําใหตนแปะกวยสองขางถนนจะคอยๆเริ่มเปลี่ยนสี นําทุกทานแวะถายรูปเก็บ
ภาพความประทับใจที่ใน 1 ปจะมีเพียงครั้งเดียวเทานั้น **(ในชวงประมาณเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกป เปนชวงที่ตนแปะกวยสองขางถนนจะคอยๆเริ่ม
เปลี่ยนสี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆอีกดวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดโปรแกรม และไมคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ตนแปะกวยยังไมมกีาร
เปลี่ยนสีในชวงเวลาที่เดินทาง)** 

  



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม ถํ้าฝูหยง (ราคาทัวรน้ีรวมคาน่ังกระเชาไป-กลบั) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาตง – 

ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง    
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันนําทานน่ังกระเชาขึ้นสู ถํ้าฝูหยง หรือ ฝูหยงตง (Furong Cave) ถํ้ามรดกโลก
ทางธรรมชาติระดับ 4A ตั ้งอยู ริมแมนํ ้าฝูหยง หางจากเมืองอู หลงประมาณ 21 
กิโลเมตร มีโถงถํ้าใหญที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอยกวา 
30 ชนิด ถํ้านี ้ถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจรวมกันของ
ประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่เปนถํ้ามหัศจรรยของโลก ถํ้า
ฝูหยงตง แปลวา ถํ้าดอกไม คงเปนเพราะสวยงามเหมือนดอกไมเลยต้ังช่ือแบบน้ี ต้ังอยู 
กิโลเมตร เปนถํ้าหินแรแคลไซด ถํ้าฝูหยงตง ไดรับการยกยองวาเปนถํ้าที่สวยที่สุด
ของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกยองใหเปน 
"NO.1 cave in the world" 



 

 

 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 
ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมนํ ้าแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมนํ ้าเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับ
มณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอ้ือ
ตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงน้ีเติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวใน
ภ ูมิ ภาคตะวันตกเฉ ียง ใต  ของประ เทศจ ีน  น ํ าท ุกท  านสู  ตลาดหงหยาตง 
(Hongyadong) ชอปปم�งมอลลขนาดยักษในรูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่
เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง ที่น่ีเปรียบเสมือน
อีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมาเยือนนครฉงชิ่งใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
 

นําทาน ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่งใน
ยามคํ่าคืนเมืองฉงชิ่งเปนเมืองที่มีแมนํ้าสายสําคัญอยางแมนํ้าแยงซีเกียงไหลผาน
ตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณ
ริมสองฝم�งแมน้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ�าเกิดขึ้นมากมาย 
เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามคํ่าคืนตึกสูงเสียดฟ�าเหลาน้ีจะมแีสงไฟระยิบระยับสอง
แสงสะทอนลงสูแมนํ้าอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึง
เหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสอง
ฟากฝم�งแมน้ํา  

 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ หมูบานโบราณฉือชี่โขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย – สนามบิน

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)    
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ 
ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือชี่โขว เพราะ
ที่น่ียังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิมของเมืองไวไดอยางดีเย่ียม ไม
วาจะเปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบ
ทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว 
มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ
ไวตลาดนี้ไว เนื่องมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเริ่มกอสรางราชวงศซง
จนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมงิมจีุดเดนการผนวกวัฒนธรรมเกาแก 
ความเช่ือทางศาสนาแตกตางกนั และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสนิคา
พื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันน้ี 

 



 

 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือ
ตาหล่ีถงัในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงช่ิงเปนที่ประชมุสภา
ผูแทนราษฎร และยงัสามารถใชเปนโรงละครสาํหรับประชาชน มีความจุไดมากกวา 
4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จสมบรูณเมื่อป 
พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปกกิง่  

 

 



 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยสุกี้หมอไฟ (9) 

- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 
16.15 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) 

เที่ยวบินที ่WE685 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบิน
ประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทํา

การออกตัว๋เน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตัว๋

เครื่องบิน 
02 – 05 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 
07 – 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 
14 – 17 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  

ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant)  

ทานละ 7,900 บาท ** 



 

 

 
 โรงแรมที ่พักอาจมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยู กับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถงึตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง) ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท

ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระ

พรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทาง

รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 



 

 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นัง่ราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมติัวซีา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การ

เดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 



 

 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที ่ก ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก เลื ่อน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา 
แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเทีย่ว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ
ดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระ
มาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทาง
บริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 



 

 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทํา
การของทางบริษัท 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอม

คณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปน
จะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตอง
ออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถอืไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 
วันเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปน
พื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ



 

 

อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออาํเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ 
มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคณุสมบตัิของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จงึอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหนั ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปก
สีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมี
จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ 
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก 
และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



 

 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั ๋วเครื ่องบิน คาภาษีนํ ้ามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ



 

 

ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยาง
ถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตาม
นโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณี
ใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 


