รหัสทัวร ZET1903758

ทัวรจีน ฉงชิ่ง อูหลง อุทยานเขานางฟา [เลทสโก บัลลังกมังกรฟา]
4 วัน 3 คืน (FD)

อุทยานเขานางฟา จุดชมวิวระเบียงแกว อุทยานหลุมฟา 3 สะพานสวรรค
เมืองฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจียฟางเปย ตลาดหงหยาตง
ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง หมูบานโบราณฉือชี่โขว
พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง ศาลาประชาคม

วันแรก

สนามบิ น ดอนเมื อ ง – สนามบิ น ฉงชิ่ ง เจี ยงเปย – เมื อ งฉงชิ่ ง – ประเทศจี น –
อุทยานเขานางฟา (รวมคารถไฟ)

03.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู

ทางเขาหมายเลข 2 เคานเตอร 2 สายการบิน ไทยแอร เอเชีย มีเจาหนาที่คอย

ตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่ง
บนเครื่องบิน

06.10 น.

เดินทางสูประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD556

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ

ไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม

* ใชเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง สายการบินไมมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน
เครื่อง *

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8

ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมนํ้าแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมนํ้าเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับ
มณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงชิ่งตั้งอยูในทําเลที่
เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้ง

การเป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ การเงิ น การคมนาคม การศึ ก ษา รวมทั ้ ง การ
ทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั ้ น นํ า ทุ ก ท า นเดิ น ทางสู  อุ ท ยานเขานางฟ า (Fairy Maiden Mountain)

ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมนํ้าอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับนํ้าทะเล

มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอูหลงที่ถือวา
อยูในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแหงนี้ไดรับการกลาวขานวาเปนอุทยานที่มี

ชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถทองเที่ยวไดทั้งป เนื่องจาก

ในแตละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกตางกันออกไป ไดรับการขนานนามวา “ดินแดน
แหง 4 สิ่งมหัสจรรย” ไดแก มีปาไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด มีทุงหญาเลี้ยงสัตว
และมีลานหิมะในฤดูหนาว (รวมคารถไฟ)
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
**OPTION SHOW : โชวจางอวี้โหมว เมืองอูหลงราคา 400 หยวน/ทาน สําหรับ
ทานที่สนใจสามารถสอบถามไดจากหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น สําหรับทานที่ไมมี
ความประสงคชมโชวหัวหนาทัวรจะนําทานเขาสูที่พัก

พักที่

MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สอง เมืองอูหลง – จุดชมวิวระเบียงแกว – อุทยานหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (รวมคา
ลิฟทแกว)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูห
 ลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมด ว ย

ภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมนํ้าอูเจียงไหลตัด

ผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเปน

ทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขาง
ทาง

จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง
(Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบน

หนาผาสูงจากระดับนํ ้า ทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหน า ผา 11 เมตร มี

ความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ เปน
ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และ
ดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (Three Natural

Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว ซึ่งถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A

ที ่ ม ี ค วามสวยงามมากที ่ สุ ด ในเมื องอู  ห ลง ตั ้ ง อยู  ห  า งจากเมื องอู  ห ลงประมาณ 18

กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม
ระหวางภูเขา

นํ า ท า นโดยสาร ลิ ฟ ท แ ก ว ลงไปสู  ห ุ บ เหวเบื้ องลา งที ่ร ะดั บความลึ กประมาณ 80

เมตร เมื ่ อ ลงไปถึ ง แล ว จะพบกั บ เส น ทางเดิ น เท า เที ่ ย วชมความมหั ศ จรรย ท าง
ธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึ่ง
ประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ

เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ

สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา และสะพานแหงที่สามคือ
สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย

ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียม
เก า ๆ ซึ ่ ง เป นจุ ดแวะพัก ของคนเดินทางในสมัย ก อนตั้ งแต ในสมัยราชวงศถั ง (ค.ศ.
618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเรื่อง “ศึกโคน
บัลลังกวังทอง”
คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สาม เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเปย – ตลาดหงหยาตง –
ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินเจียฟางเปย (Jeifangbei) ตั้งอยูบริเวณ
อนุสาวรียปลดแอก ซึ่งสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับญี่ปุน แต

ปจจุบันกลายเปนศูนยกลางทางการคาขนาดใหญ ใจกลางเมือง เต็มไปดวยรานคา
มากกวา 3,000 ราน ซึ่งมีทั้งอาหาร ชอปปﻤงมอลลขนาดใหญ ใหทานไดเดินชมและช
อปปﻤงกันอยางจุใจ

นํ า ทุ ก ท า นสู ตลาดหงหยาต ง (Hongyadong) ช อ ปป  ﻤง มอลล ข นาดยั ก ษ ใ น

รูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ

ที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปﻤง และ

จุดชมวิวริมแมนํ้าเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมา
เยื อ นนครฉงชิ ่ ง ให ท  า นได เ พลิ ด เพลิ น กั บ การถ า ยภาพและเลื อ กซื ้ อ ของฝากตาม
อัธยาศัย
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6)

นําทาน ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่ง

เมืองฉงชิ่งเปนเมืองที่มีแมนํ้าสายสําคัญอยางแมนํ้าแยงซีเกียงไหลผานตลอดทั้ง
เมือง จึงทําใหที่นี่กลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสอง
ฝﻤงแมนํ้าที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูงระฟาเกิดขึ้นมากมาย เปน
ภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามคํ่าคืนตึกสูงเสียดฟาเหลานี้จะมีแสงไฟระยิบระยับสอง

แสงสะทอนลงสูแมนํ้าอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึง
เหมาะแกการลองเรือในแมนํ้าแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของ
สองฟากฝﻤงแมนํ้า

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
**OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงชิ่ง+นั่งรถไฟฟาทะลุตึกราคา 300 หยวน/ทาน
สําหรับทานที่สนใจสามารถสอบถามไดจากหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น สําหรับทานที่
ไมมีความประสงคซื้อทัวรเสริมหัวหนาทัวรจะนําทานเขาสูที่พัก

พักที่

MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองฉงชิ่ง – หมูบานโบราณฉือชี่โขว – พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง –

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8)

ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือชี่โขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่

ทองเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ
ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือชี่โขว เพราะที่นี่

ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิมของเมืองไวไดอยางดีเยี่ยม ไมวาจะ
เปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอด

กิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มี
ใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ
ไวตลาดนี้ไว เนื่องมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเริ่มกอสรางราชวงศซง

จนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจุดเดนการผนวกวัฒนธรรม
เกาแก ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลง
ผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันนี้

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หมอไฟ
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง (Three Gorges Museum)
หรือ พิพิธภัณฑซานเสีย ที่เก็บเรื่องราวของการสรางเขื่อนยักษที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑตั้งอยูใจกลางมหานครทีเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ภายในพิพิธภัณฑมีการ

นํ า เสนอประวั ติ ค วามเป น มาของเมื อ งและวิ ถ ี ช ี วิ ต ของผู  ค นเมื ่ อ ครั ้ ง อดี ต รวมทั้ ง
แบบจําลองเขื่อนซานเสียพรอมขอมูลบอกเลาความเปนมาของเขื่อนที่ใหญที่ สุดใน
โลกแหงนี้

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People)
หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เปนหนึ่งในสัญลักษณประจํานครฉงชิ่งเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยังสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุได

มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหลี่ถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ

สมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
หลวงปกกิง่

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

19.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD553

21.05 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
04 – 07 เมษายน 2563
(วันจักรี)

11 – 14 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

12 – 15 เมษายน 2563
(วันสงกรานต)

24 – 27 เมษายน 2563
01 – 04 พฤษภาคม 2563
(วันแรงงาน)

03 – 06 พฤษภาคม 2563
(วันวิสาขบูชา)

08 – 11 พฤษภาคม 2563
03 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันเขาพรรษา)

18 – 21 กันยายน 2563

ราคาทัวรผูใหญ/

ราคาไม

เด็ก

ราคาพักเดี่ยว

17,999

4,500

11,999

21,999

5,000

15,999

21,999

5,000

15,999

16,999

4,500

10,999

17,999

4,500

11,999

16,999

4,500

10,999

13,999

4,500

8,999

15,999

4,500

9,999

14,999

4,500

8,999

หองละ 2-3 ทาน

รวมตั๋ว

เครื่องบิน

** เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท **
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500
บาท/ทาน/ทริป **

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

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง

บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษท
ั ไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน
้ ไป ในแตละคณะ
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ
่ นการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง **

อัตราคาบริการนี้รวม

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

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

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย
ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทานั้น)

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป)

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา

จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี

ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา

รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นั ก ท อ งเที ่ ย วหรื อ เอเย น ต กรุ ณ าชํ า ระค า ทั ว ร ส  ว นที ่ เ หลื อ ทั ้ ง หมด ครบ 100% ก อ นวั น

เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม

วากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม 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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี

รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิ น

คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ

2.2 ยกเลิก ก อนวั น เดิ น ทางไม น  อยกว า 15 วั น คื น เงิ น ค า บริ ก ารร อยละ 50 ของเงิ น

คาบริการ

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด

** ทั ้ ง นี ้ ทางบริ ษั ท จะหัก ค า ใช จ  า ยที ่ ไ ด จ  า ยจริ ง จากค า บริ ก ารที ่ ช ํ า ระแล ว เนื ่ อ งจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน **

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี**

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter

Flight หรื อ Extra Flight กั บ สายการบิน หรื อผ า นตัวแทนในประเทศหรือต า งประเทศ
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่

มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะได ออกเดิน ทาง ตามความ

ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ

เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซ า

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน
(ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ

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
3.

ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
สําเนาสูจบ
ิ ัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ **

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่ม
กะทันหัน **

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง

ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช

หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝﻤงประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล

คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ

6. ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไ ม รั บ ผิด ชอบต อความเสี ย หายหรื อค า ใช จ  า ยใดๆ ที ่ เพิ่ ม ขึ ้ น ของ

นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด

หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดั ง นั ้ น ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ ใ นการปรั บราคาค า บริ การเพิ่ ม ขึ ้ น ในกรณี ที ่ ม ี การ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง

รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม

สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส

ซึ ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คป ด สนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให เ จ า หน า ที ่ ต รวจได อ ย า งสะดวก ณ จุ ด

เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ
่ งบินเทานั้น

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง

อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน

หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

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

