
 

 

รหัสทัวร ZET1904000 
ทัวรจีน อูหลง ฉงช่ิง อุทยานเขานางฟ�า [เลทสโก บังลังกพยัคฆมังกร] 
4 วัน 3 คืน (WE) 
จุดชมวิวระเบียงแกว   อุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค   อุทยานเขานางฟ�า 
เมืองฉงช่ิง   หมูบานโบราณฉือช่ีโขว   หงหยาตง   ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง 
พิพธิภณัฑแหงแมน้ําแยงซีเกียง   ศาลาประชาคม 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง – 
ประเทศจีน – เมืองอูหลง 

 
08.00น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบิน ไทยสไมล มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

 

 
 
11.05 น. เดินทางสูประเทศจีน เมืองฉงช่ิง โดยเท่ียวบินที่ WE684 

* ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินมีอาหารและเครื่องดื่มบริการบน
เคร่ือง * 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศ
ไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับ
กระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางตามโปรแกรม  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญทีสุ่ดทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 
ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกบัแมน้ําเจียหลิง มีพื้นท่ีติดกับ
มณฑลหูเป�ย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงชิง่ตั้งอยูในทําเลที่
เอ้ือตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทนัสมัย จึงทําใหเมืองแหงน้ีเติบโตเร็วมากๆ ทั้ง
การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศกึษา รวมทั้งการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน 
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตัง้อยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองฉงชิ่ง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวย
ภูเขาสูง ทําใหเมืองน้ีมีป�าไมและพื้นท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัด
ผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเปน
ทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขาง
ทาง 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทยีบเทา 
 
วันที่สอง เมืองอูหลง – จุดชมวิวระเบียงแกว – อุทยานหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (รวมคา

ลิฟทแกว) – อุทยานเขานางฟ�า – เมืองฉงช่ิง 
 
เที่ยง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานต่ืนตาต่ืนใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง 
(Wulong Glass Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบน
หนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มี
ความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ เปน
ระเบียงกระจกชมววิที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และ
ดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 



 

 

 
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟ�า 3 สะพานสวรรค (Three Natural 
Bridges) หรือ เทียนเชิงซานเฉียว  ซึง่ถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดบั 5A 
ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอูหลง ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลงประมาณ 18 
กิโลเมตร เกดิจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม
ระหวางภูเขา  
 

 
 



 

 

นําทานโดยสาร ลิฟทแกว ลงไปสูหุบเหวเบ้ืองลางที่ระดับความลึกประมาณ 80 
เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหศัจรรยทาง
ธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึง่
ประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ 
เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกบัโลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ 
สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาท่ิมแทงไปในทองฟ�า และสะพานแหงที่สามคือ 
สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนทีแ่คบที่สุด แสงผานเขาไปนอย 
ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟ�า-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียม
เกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมยักอนตั้งแตในสมัยราชวงศถงั (ค.ศ. 
618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเรื่อง “ศกึโคน
บัลลังกวังทอง” 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู อุทยานเขานางฟ�า (Fairy Maiden Mountain) 

ตั้งอยูทางตอนเหนือของแมน้ําอูเจียง ระดบัความสูง 1,900 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอูหลงที่ถือ
วาอยูในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแหงน้ีไดรับการกลาวขานวาเปน
อุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถทองเที่ยวไดท้ังป 
เน่ืองจากในแตละฤดูกจ็ะมีความสวยงามแตกตางกันออกไป ไดรบัการขนานนามวา 
“ดินแดนแหง 4 สิง่มหสัจรรย” ไดแก มีป�าไมหนาแนน มียอดเขาประหลาด มีทุงหญา
เล้ียงสัตว และมีลานหิมะในฤดูหนาว  หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองฉงช่ิง 

 



 

 

 
 
พักที่ NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 
วันที่สาม  เมืองฉงช่ิง – หมูบานโบราณฉือชี่โขว – หงหยาตง – ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่
ทองเที่ยวช่ือดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ 
ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโขว เพราะท่ีน่ี
ยังคงรักษาวถิีชีวติรวมทั้งสะทอนรากเหงาด้ังเดิมของเมืองไวไดอยางดีเยี่ยม ไมวาจะ
เปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอด
กิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มี
ใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกนั รัฐบาลจีนอนุรักษ
ไวตลาดน้ีไว เน่ืองมาจากมีประวัตศิาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเริ่มกอสรางราชวงศซง



 

 

จนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจดุเดนการผนวกวัฒนธรรม
เกาแก ความเชื่อทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลง
ผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันนี ้

 

 
 

นําทุกทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปปم�งมอลลขนาดยักษใน
รูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปم�ง และจุดชม
วิวริมแมนํ้าเจียหลิง ที่น่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารกทีต่องมาใหไดเมื่อมาเยือน
นครฉงชิ่งใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นําทาน ลองเรือแมนํ้าแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิง
เมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มีแมนํ้าสายสําคัญอยางแมนํ้าแยงซีเกียงไหลผานตลอดทั้ง
เมือง จึงทําใหที่น่ีกลายเปนเมืองทาท่ีมีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสอง
ฝم�งแมน้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตกึสูงระฟ�าเกิดข้ึนมากมาย เปน
ภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามคํ่าคืนตกึสูงเสียดฟ�าเหลาน้ีจะมีแสงไฟระยิบระยับสอง
แสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึง
เหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของ
สองฟากฝم�งแมน้ํา  

 



 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 **OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงช่ิง+นั่งรถไฟฟ�าทะลตุึกราคา 300 หยวน/ทาน 

สําหรับทานที่สนใจสามารถสอบถามไดจากหวัหนาทัวรและไกดทองถิ่น สําหรับทานที่
ไมมีความประสงคซื้อทัวรเสริมหัวหนาทัวรจะนําทานเขาสูที่พัก 

พักที่ NEW XIYA HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองฉงช่ิง – พิพิธภณัฑแหงแมนํา้แยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉง

ช่ิงเจียงเปย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง (Three Gorges Museum) 
หรือ พิพิธภัณฑซานเสีย ที่เก็บเร่ืองราวของการสรางเขื่อนยักษที่ใหญที่สุดในโลก 
พิพิธภัณฑต้ังอยูใจกลางมหานครทีเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ภายในพิพิธภัณฑมีการ
นําเสนอประวัติความเปนมาของเมืองและวิถชีีวิตของผูคนเมื่อครั้งอดีต รวมทั้ง



 

 

แบบจําลองเขือ่นซานเสียพรอมขอมูลบอกเลาความเปนมาของเขื่อนที่ใหญที่สุดใน
โลกแหงน้ี หมายเหตุ : พิพิธภัณฑแหงแมนํ้าแยงซีเกียง ปดใหเขาชมทุกวันจันทร 

 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) 
หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง เปนหน่ึงในสัญลกัษณประจํานครฉงชิ่งเปนที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร และยงัสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุได
มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถงั สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จ
สมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
หลวงปกกิง่  

 



 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หมอไฟ 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
16.18 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที ่WE685 
18.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทบัใจ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทัวร, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ 
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวรผูใหญ/

เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาพักเดี่ยว ราคาไมรวม
ตั๋วเคร่ืองบิน 

12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,500 9,999 
02 – 05 เมษายน 2563 15,999 4,500 10,999 



 

 

09 – 12 เมษายน 2563 17,999 4,500 12,999 
10 – 13 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 19,999 4,500 14,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 21,999 4,500 16,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 16,999 4,500 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วันฉัตรมงคล) 16,999 4,500 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 16,999 4,500 11,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 
04 – 07 มิถุนายน 2563 14,999 4,500 9,999 
11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 8,999 
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,500 8,999 
25 – 28 มิถุนายน 2563 12,999 4,500 9,999 

 
** 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-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถงึผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดนิทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ  
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง ** 

 



 

 

 
** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชาํระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกั รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร)   

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

ชําระพรอมเงินมดัจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสอื เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน  

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั หลังจากวันจอง ตวัอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรณุาระเงินมัดจํา สวนนีภ้ายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมตัิทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน



 

 

มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมทีี่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเชค็ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา
ใหทางบริษัทไมไดรบัเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศพัทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบรกิารตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบญัชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนื
เงินคาบรกิารดงัน้ี 



 

 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงิน
คาบรกิาร 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงนิคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบบุนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 



 

 

น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ฐับาลประกาศในปนั้นๆถอื
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

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

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสอืเดินทางฉบับจรงิ 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่
ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) 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) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว 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 หนังสอืยินยอมใหบุตรเดินทาง 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 ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม
กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนีส้ําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมวีัตถปุระสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆกต็าม 

 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชาํระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวตัิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม
สามารถควบคมุได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

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

12. คณะทัวรนี ้เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรบัรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจาํเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกดิเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
 

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


