
    

 

 

รหัสทัวร   ZET1902247 
ทัวรจีน ฉงช่ิง อูหลง อุทยานหลุมฟ�า [เลสโก พยัคฆมงักร EP. 2] 4วนั 3คืน [WE] 
ฉงช่ิง   อูหลง   อุทยานหลุมฟ�า-3-สะพานสวรรค    
จุดชมววิระเบียงแกว   ถํ้าฝหูยง   หงหยาตง   
ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง   หมูบานโบราณฉือช่ีโขว   ศาลาประชาคม 
 

 
 
 
 
 



    

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉง
ช่ิง  
08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ชั้น 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาที่
คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับ
บัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

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

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที ่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดนิทางตามโปรแกรม จากน้ันนําทานเดินทางสู 
เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต
ของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูใน
บริเวณที่แมนํ้าแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมนํ้าเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป�ย 
หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการ
พัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน  

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

 
วันที่สอง เมืองอูหลง – อุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (ราคาทัวรนี้รวมคาตั๋วลิฟท
แกว) – จุดชมวิวระเบียงแกว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ต้ังอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบ
ลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีป�าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มี
แมนํ ้าอู เจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 
170 กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่
สวยงามไดตลอดสองขางทาง 



    

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว) ซึ่งถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
ระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอูหลง ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลง
ประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุม
ขนาดใหญที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกบั
สะพานทอดขามระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบื้องลาง
ที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดิน
เทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุ มสะพานสวรรค (กลุม
สะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหง
แรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไป
คลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกร
เขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟ�า และสะพานแหงทีส่ามคอื สะพาน
มังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําให
ดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียม
เกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยกอนต้ังแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 
618-907) และจุดน้ีเองที่จางอ้ีโหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศึก
โคนบัลลังกวังทอง”  

 

 



    

 

 

จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอู
หลง (Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่ง
ตั้งอยูบนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 
11 เมตร มีความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและ
ตางประเทศ เปนระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดชื่นชม
ทัศนียภาพโดยรอบ และดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 
 

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

 
วันที่สาม ถํ้าฝูหยง (ราคาทัวรนี้รวมคาน่ังกระเชาไป-กลับ) – เมืองฉงช่ิง – ตลาดหงห

ยาตง – ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง    
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนําทานนั่งกระเชาขึ ้นสู ถํ้าฝูหยง หรือ ฝูหยงตง (Furong Cave) ถํ ้า
มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A ตั ้งอยูริมแมนํ ้าฝูหยง หางจากเมืองอูหลง
ประมาณ 21 กิโลเมตร มีโถงถํ้าใหญที่มีพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปดวย
หินงอกหินยอยกวา 30 ชนิด ถํ้าน้ีถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จาก
การสํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่
เปนถํ้ามหัศจรรยของโลก ถํ้าฝูหยงตง แปลวา ถํ้าดอกไม คงเปนเพราะสวยงาม



    

 

 

เหมือนดอกไมเลยต้ังช่ือแบบน้ี ต้ังอยู กิโลเมตร เปนถํ้าหินแรแคลไซด ถํ้าฝูหยงตง 
ไดรับการยกยองวาเปนถํ้าที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese 
National Geography ยกยองใหเปน "NO.1 cave in the world" 

 

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

ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับ 8 ของจีน ต้ังอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มี
พื้นที่ติดกับมณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิง
ตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงน้ี
เติบโตเร็วมากๆ ทั ้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม 
การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน นําทุก
ทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปปم�งมอลลขนาดยักษในรูปแบบ
สถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชมวิว
ริมแมน้ําเจียหลิง ที่น่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมาเยือน
นครฉงช่ิงใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 



    

 

 

 
 

นําทาน ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉง
ช่ิงในยามคํ่าคืนเมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มีแมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําแยงซเีกียง
ไหลผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่นี ่กลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ 
โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝم�งแมนํ้าที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึก
สูงระฟ�าเกิดขึ้นมากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามคํ่าคืนตึกสูงเสียดฟ�า
เหลานี้จะมีแสงไฟระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมนํ้าอยางงดงาม ประกอบกับ
เมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึงเหมาะแกการลองเรือในแมนํ้าแยงซีเกียง 
เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝم�งแมน้ํา  

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 



    

 

 

นําท านเข าส ู ท ี่ พัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่สี่ หมู บานโบราณฉือชี่โขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย –  

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู หมู บานโบราณฉือชี่โขว (Ancient Town of Ciqikou) 
สถานที่ทองเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือ
ตลาดโบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมือง
โบราณสือชี่โขว เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิม
ของเมืองไวไดอยางดีเย่ียม ไมวาจะเปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลง
ผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณ
ตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชม
ขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษไวตลาดนี้ไว เนื่องมาจากมี
ประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเริ่มกอสรางราชวงศซงจนถึงยุครุงเรืองดานการ
เปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจุดเดนการผนวกวัฒนธรรมเกาแก ความเชื่อทาง
ศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสินคา
พื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันน้ี 

 



    

 

 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) 
หรือตาหลีถ่งัในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงช่ิงเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยงัสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มคีวามจุได
มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ
สมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่
เมืองหลวงปกกิ่ง  
 



    

 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยสุกี้หมอไฟ (9) 
- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 

16.15 น. บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) 
เที่ยวบินที ่WE685 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช
ระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ)  
กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ัง กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตัว๋

เครื่องบิน 
19 – 22 กันยายน 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

 



    

 

 

** อัตราน้ี ยงัไมรวมคาทิปคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตราน้ี ยงัไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี ้จาํเปนตองมผีูเดินทางจาํนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณทีี่
มีผูเดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง 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 คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดืม่ที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

ชําระพรอมเงินมัดจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

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

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กาํหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิล์ูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆกต็าม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัตวิซีา รอนัดสัมภาษณวซีา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กาํหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 



    

 

 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
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 
** ทั้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



    

 

 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินทั้งหมดใหกบัทานทกุกรณี** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลกูคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

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



    

 

 

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

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

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  



    

 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสาํเนาถูกตอง 
- 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 ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนทีท่างบริษทัฯ ได
จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูทีดุ่ลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดาํเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนีข้ึ้นอยูกับตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิม่เติม่กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



    

 

 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกบั
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส



    

 

 

ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภณัฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

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

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึน้
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 


