
 

 

รหัสทัวร ZET1903315 
ทัวรจีน ฉงช่ิง อูหลง อุทยานเขานางฟ�า [เลสโก บัลลังกมังกรหิมะ]  
4 วัน 3 คืน (FD)  
เยื่อนดินแดนมังกร จีน ฉงชิ่ง อูหลง น่ังรถไฟชมธรรมชาติระดับ 5A และสัมผัสหิมะแหงอุทยาน
เขานางฟ�า ชมอุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค และจุดชมวิวระเบียงแกว ลองเรือแมน้ําแยงซี
เกียงชมวิวเมืองฉงชิ่งยามคํ่าคืน ชอปปم�งสุดมนัสตลาดหงหยาตง และถนนคนเดินเจียฟางเป�ย 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง – 
อุทยานเขานางฟ�า (รวมคารถไฟ และกิจกรรมกระดานเลื่อน) (-/L/D) 

 
03.30  นัดหมายคณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั ้น 3 ประตูทางเขา

หมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบินแอร เอเชีย มีเจาหนาที ่คอยตอนรับ และ
บริการชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

 

 
06.15  เหินฟ�าสู ประเทศจีน เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน แอร เอเชีย (FD) เที ่ยวบินที่ 

FD556 
10.20 เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม  

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 
 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทาง

ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 
ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมนํ้าแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมนํ้าเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับ
มณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงชิ่งตั้งอยูในทําเลที่
เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้ง
การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั ้งการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน 

 
 จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู  อุทยานเขานางฟ�า (Fairy Maiden Mountain) 

ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมนํ้าอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล 
มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอูหลงที่ถือ
วาอยู ในระดับ 5A ของประเทศจีน ที ่อุทยานแหงนี ้ไดรับการกลาวขานวาเปน
อุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถทองเที่ยวไดทั้งป 



 

 

เนื่องจากในแตละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกตางกันออกไป ไดรับการขนานนามวา 
“ดินแดนแหง 4 สิ่งมหัสจรรย” ไดแก มีป�าไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด มีทุงหญา
เล้ียงสัตว และมีลานหิมะในฤดูหนาว   

 

 
  
 
 
 นําทานขึ้นรถไฟไปยังบนเขาเพื่อชมความสวยงามของอุทยาน

เขานางฟ�าที่ปกคลุมไปดวยหิมะ และใหทานไดรวมสนุกการเลน
กระดานลื่น  

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) 
พักที่ MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สอง เมืองอูหลง – จุดชมวิวระเบียงแกว – อุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (รวมคา
ลิฟทแกว) (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวย
ภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีป�าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมนํ้าอูเจียงไหลตัด
ผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเปน
ทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขาง
ทาง 

 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3) 
 
 จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง 

(Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบน
หนาผาสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มี
ความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ เปน
ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และ
ดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 

 

 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว ซึ่งถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่
มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู หลง ตั้งอยู หางจากเมืองอู หลงประมาณ 18 
กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม
ระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความ
มหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ
ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค 
ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เม่ือมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกับโลก
มนุษย สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปใน
ทองฟ�า และสะพานแหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูใน
สวนที่แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติ
หลุมฟ�า-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียมเกาๆ ซึ ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางใน
สมัยกอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปน
ฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  

 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) 
พักที่ MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม เมืองอู หลง –  เมืองฉงช่ิง – ถนนคนเดินเจียฟางเป�ย – ตลาดหงหยาตง – 
ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (B/L/D)    

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู ถนน

คนเดินเจียฟางเป�ย  (Jeifangbei) ตั้งอยูบริเวณอนุสาวรียปลดแอก ซึ่งสรางขึ้น
เพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุ�น แตปจจุบันกลายเปนศูนยกลางทาง
การคาขนาดใหญ ใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคามากกวา 3,000 ราน ซึ่งมีทั้ง
อาหาร ชอปปم�งมอลลขนาดใหญ ใหทานไดเดินชมและชอปปم�งกันอยางจุใจ 

 
 นําทุกทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปป งมอลลขนาดยักษใน�م

รูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชม
วิวริมแมนํ้าเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมาเยือน
นครฉงชิ่งใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 



 

 

 
 นําทาน ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิง

ในยามเชาเมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มีแมนํ้าสายสําคัญอยางแมนํ้าแยงซีเกียงไหล
ผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่นี่กลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บริเวณริมสองฝم�งแมน้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ�าเกิดขึ้น
มากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามคํ่าคืนตึกสูงเสียดฟ�าเหลานี้จะมีแสงไฟ
ระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมนํ้าอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศ
เย็นตลอดทั้งป จึงเหมาะแกการลองเรือในแมนํ้าแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอัน
สวยงามอลังการของสองฟากฝم�งแมน้ํา  

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) 
พักที่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองฉงช่ิง – หมูบานโบราณฉือชี่โขว – พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง – ศาลา
ประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 
 นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่

ทองเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาด
โบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือช่ี
โขว เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิมของเมืองไวได
อยางดีเยี่ยม ไมวาจะเปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและ
อาหารพื้นเมืองทีส่ืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด 
ทั้งของหวานของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหได
ชมกัน รฐับาลจีนอนุรักษไวตลาดน้ีไว เน่ืองมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัย
เริ่มกอสรางราชวงศซงจนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจุดเดน
การผนวกวัฒนธรรมเกาแก ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชอง
รูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันน้ี 

 
 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หมอไฟ (9) 
  
 จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง (Three Gorges Museum) 

หรือ พิพิธภัณฑซานเสีย ที่เก็บเรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่ใหญที่สุดในโลก 
พิพิธภัณฑต้ังอยูใจกลางมหานครทีเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ภายในพิพิธภัณฑมีการ
นําเสนอประวัติความเปนมาของเมืองและวิถีชีวิตของผู คนเมื ่อครั ้งอดีต รวมทั้ง
แบบจําลองเขื่อนซานเสียพรอมขอมูลบอกเลาความเปนมาของเขื่อนที่ใหญที่สุดใน
โลกแหงน้ี 

 

 
 นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) 

หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงชิ่งเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยังสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุได
มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหลี่ถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ
สมบูรณเม่ือป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
หลวงปกกิ่ง  

 



 

 

 
 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
19.00  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร เอเชีย (FD) เท่ียวบินที ่

FD553  
21.05   เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 

หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
หองละ 2-3 

ทาน 
ราคาเด็กอายุ  

2-18 ป 
ราคาพัก

เดี่ยว 
ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
05 – 08 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 5,000 12,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 5,000 12,999 
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 21,999 21,999 6,000 15,999 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 20,999 20,999 6,000 14,999 
21 – 24 กุมภาพันธ 2563 14,999 14,999 5,000 10,999 

 
** 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 ** 

 

 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 



 

 

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ

ของผูเดินทาง ** 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.       คารถรับ-สง และนํา
เท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   คาเขาชมสถานที่
ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      คาจางมัคคุเทศกคอย
บริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน 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 สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก



 

 

ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด 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 



 

 

** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

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
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

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



 

 

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

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่
ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

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

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  

 
 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน 
ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , 
หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 

ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ

ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 
 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / 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
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

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

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง 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 และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

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

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

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

 


