
 

 

 
 

  

เลทสโ์ก บลัลงักม์งักรฟ้า 



 

วนัแรก สนามบินดอนเมอืง – สนามบินฉงช่ิงเจยีงเปย์ – เมอืงฉงช่ิง – ประเทศจนี – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) 

03.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน ไทยแอร์ 
เอเชีย มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเร่ืองของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

 

06.10 น.  เดินทางสู่ประเทศจีน เมอืงฉงช่ิง โดยเท่ียวบินท่ี FD556 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย์ ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจ

หนงัสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม  
* ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินไม่มอีาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง * 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวา่เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมือง และ
เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของจีน ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีแม่น ้ าแยงซีเกียงมาบรรจบกบัแม่น ้ าเจียหลิง มีพ้ืนท่ีติดกบัมณฑลหูเป่ย ์
หูหนนั กุย้โจว เสฉวนและส่านซี และดว้ยความท่ีฉงช่ิงตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเป็นเมืองท่าท่ีสุดทนัสมยั จึงท าใหเ้มืองแห่ง
น้ีเติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศจีน 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

 

  
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าอูเจียง ระดบัความสูง 

1,900 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มียอดเขาสูงท่ี 2,033 เมตร อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงท่ีถือวา่อยูใ่นระดบั 5A ของ
ประเทศจีน ท่ีอุทยานแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นอุทยานท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเท่ียว
ไดท้ั้งปี เน่ืองจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกนัออกไป ไดรั้บการขนานนามวา่ “ดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหสัจรรย”์ ไดแ้ก่ มี
ป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์และมีลานหิมะในฤดูหนาว (รวมค่ารถไฟ)  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
**OPTION SHOW : โชวจ์างอวี้โหมว เมืองอู่หลงราคา 400 หยวน/ท่าน ส าหรับท่านท่ีสนใจสามารถสอบถามไดจ้ากหัวหนา้ทวัร์
และไกดท์อ้งถ่ิน ส าหรับท่านท่ีไม่มีความประสงคช์มโชวห์วัหนา้ทวัร์จะน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัทีส่อง เมอืงอู่หลง – จุดชมววิระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลฟิท์แก้ว) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอู่หลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช่ิง เป็นเมืองท่ีอยู่

ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าให้เมืองน้ีมีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้ าอู่เจียงไหลตดัผ่านกลางเมือง 
เมืองอู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเสน้ทาง ท่านสามารถชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ไดต้ลอดสองขา้งทาง 

 

จากนั้นน าท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมทศันียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุดท่องเท่ียวแห่งใหม่
ล่าสุดของอุทยานฯ ซ่ึงตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร 
ออกแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ งในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ให้ท่านได้ช่ืนชม
ทศันียภาพโดยรอบ และดา้นล่างท่ีสามารถมองทะลุไปยงักน้หุบเขา 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว  ซ่ึงถือวา่เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาติระดบั 5A ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยูห่่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการ
ยบุตวัของเปลือกโลก ท าใหเ้กิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกบัสะพาน
ทอดขา้มระหวา่งภูเขา  

 

น าท่านโดยสาร ลฟิท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบ้ืองล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไปถึงแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดินเทา้เท่ียว
ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สะพาน 
แห่งแรกคือสะพานมงักรสวรรค์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเช่ือมสวรรค์กบัโลกมนุษย ์
สะพานแห่งท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหน้าผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ีสามคือ สะพานมงักรด า 
ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าให้ดูค่อนขา้งมืดด า ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพาน
สวรรค ์ยงัมีโรงเตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ี
โหมวใชเ้ป็นฉากในหนงัการถ่ายท าหนงัเร่ือง “ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง” 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัทีส่าม เมอืงฉงช่ิง – ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกยีง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิเจยีฟางเป่ย  (Jeifangbei) ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลดแอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงชยัชนะ
ในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ ใจกลางเมือง เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากกวา่ 3,000 ร้าน 
ซ่ึงมีทั้งอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้ดินชมและชอ้ปป้ิงกนัอยา่งจุใจ 

 น าทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาต้ง (Hongyadong) ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ        ที่เป็นทั้งตลาดของ
กิน แหล่งช้อปป้ิง และจุดชมวิวริมแม่น า้เจียหลงิ ท่ีน่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนด์มาร์กท่ีตอ้งมาใหไ้ดเ้ม่ือมาเยือนนครฉงช่ิงใหท่้าน
ไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพและเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (6) 

 
 

 น าท่าน ล่องเรือแม่น า้แยงซีเกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงช่ิงเมอืงฉงช่ิงเป็นเมอืงทีม่แีม่น า้สายส าคญัอย่างแม่น า้แยงซี
เกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง จึงท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นเมืองท่าท่ีมีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีมีการ
เจริญเติบโตของเมืองอยา่งรวดเร็ว มีตึกสูงระฟ้าเกิดข้ึนมากมาย เป็นภูมิทศัน์ท่ีงดงามโดดเด่น ยามค ่าคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหล่าน้ีจะมี
แสงไฟระยบิระยบัส่องแสงสะทอ้นลงสู่แม่น ้ าอยา่งงดงาม ประกอบกบัเมืองฉงช่ิงมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การล่องเรือใน
แม่น ้ าแยงซีเกียง เพ่ือชมทศันียภาพอนัสวยงามอลงัการของสองฟากฝ่ังแม่น ้ า  

 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 **OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงช่ิง+นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกราคา 300 หยวน/ท่าน ส าหรับท่านท่ีสนใจสามารถสอบถามได้จาก

หวัหนา้ทวัร์และไกดท์อ้งถ่ิน ส าหรับท่านท่ีไม่มีความประสงคซ้ื์อทวัร์เสริมหวัหนา้ทวัร์จะน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 
 



 

วนัทีส่ี่ เมืองฉงช่ิง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น ้าแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย์ – สนามบิน
ดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัของมหานครฉงช่ิง ลกัษณะคลา้ยๆ 

กบัตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครท่ีอยากไปยอ้นเวลากลบัไปในอดีตก็ตอ้งไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโข่ว เพราะท่ีน่ียงัคงรักษาวิถี
ชีวิตรวมทั้งสะทอ้นรากเหงา้ดั้งเดิมของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม ไม่วา่จะเป็นตึกรามบา้นช่องท่ีมีรูปทรงโบราณ แหล่งผลิตสินคา้และ
อาหารพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกิจการต่อกนัมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพดั ทั้งของหวานของคาว มีให้ลองชิมลองกินกนั 
หรือจะชมขั้นตอนกนัท ากนัเลยก็มีใหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจีนอนุรักษไ์วต้ลาดน้ีไว ้เน่ืองมาจากมีประวติัศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมยัเร่ิม
ก่อสร้างราชวงศ์ซ่งจนถึงยคุรุ่งเรืองดา้นการเป็นเมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวฒันธรรมเก่าแก่ ความเช่ือทางศาสนา
แตกต่างกนั และตึกรามบา้นช่องรูปทรงโบราณเป็นแหล่งผลิตสินคา้พ้ืนเมืองตกทอดกนัมารุ่นต่อรุ่นรวมถึงทุกวนัน้ี 

 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีห้ม้อไฟ 
 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น า้แยงซีเกยีง (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภณัฑซ์านเสีย ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้าง

เข่ือนยกัษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภณัฑต์ั้งอยูใ่จกลางมหานครทีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม ภายในพิพิธภณัฑมี์การน าเสนอประวติั
ความเป็นมาของเมืองและวถีิชีวติของผูค้นเม่ือคร้ังอดีต รวมทั้งแบบจ าลองเข่ือนซานเสียพร้อมขอ้มูลบอกเล่าความเป็นมาของเข่ือนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งน้ี 

 

 
 
น าท่านชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหล่ีถงัในภาษาจีนกลาง เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์
ประจ านครฉงช่ิงเป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัสามารถใชเ้ป็นโรงละครส าหรับประชาชน มีความจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลา
ประชาคมตา้หล่ีถงั สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบูรณ์เม่ือปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ี
เมืองหลวงปักก่ิง  



 

 

 
  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี FD553  
21.05 น.  เดินทางถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ** 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร์ผู้ใหญ่/เดก็ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดีย่ว 
ราคาไม่รวมตัว๋
เคร่ืองบิน 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

17,999 4,500 11,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบูชา) 

16,999 4,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัเข้าพรรษา) 

15,999 4,500 9,999 

18 – 21 กนัยายน 2563 14,999 4,500 8,999 

 
 



 

** เดก็ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเข้าประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 
(ส าหรับหนงัสือเดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทาง
บริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบนิเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

 
** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมผู้ีเดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  

กรณีทีม่ผู้ีเดนิทางไม่ถึงตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดนิทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ เพือ่ให้คณะได้
ออกเดนิทาง ตามความต้องการของผู้เดนิทาง ** 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ      ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั   รีด มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ)   
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพร้อมเงินมดัจ าคร้ังแรก) (ส าหรับหนังสือ 

เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน หรือวีซ่า

กรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ี
วา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 



 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่
ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
รวมทั้ง กรณีท่ีอยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ 
ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–
18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ 
หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณี
ด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู ้
เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมี เง่ือนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งนอ้ย 21 
วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา แต่หากทางนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียว
ร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณี
ท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็น
ส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท า
การของทางบริษทั 
 
 



 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกบั การยื่นค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงั คณะ และ

หากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) 
จะตอ้งออกก่อนแต่วซ่ีายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านยืน่หลงัคณะ  

2. การยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าแรกที่
มรูีป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 

การเตรียมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รูีป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมอืถือไม่สามารถใช้ได้) มอีายุการ

ใช้งานคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน  

 
2.1. กรณีผู้เดนิทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ 
ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บดิา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ ที่
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนงัสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิัตร ในกรณีทีผู้่เดนิทางอายุต า่กว่า 18 ปี 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ด้กล่าวมานี ้เป็นเพยีงข้อมูลเบือ้งต้นทีท่างบริษัทฯ ได้จดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูต
ฯ ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตขิองลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ทีดุ่ลยพนิิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ 

** 
 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเข้าเมอืงนั่นเป็นผู้ก าหนด จงึอาจท าให้มกีาร
เรียกเกบ็เอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือหนงัสือเดินทางราชการ  

(หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดย
ไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ 
เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้ งฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น
รายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่บริการไม่
วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า 
และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อม
การช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น 
ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่า
ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 



 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัทาง
บริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์
เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้
ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่วา่
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายให้ได ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
 

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


