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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิฉงชงิเจยีงเปย ์– เมอืงฉงชงิ – ประเทศจนี – อุทยานเขานางฟ้า (รวมคา่รถไฟ) 

 
03.30 น.  พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชนั 3 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 

สายการบนิ ไทยแอร ์เอเชยี มเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับ
บัตรทนัีงบนเครอืงบนิ 

 
06.10 น.  เดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงฉงชงิ โดยเทยีวบนิท ีFD556 
10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชงิเจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาทปีระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง) หลังจากผ่านขันตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง * 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชงิ (Chongqing) ถอืวา่เป็นเมอืงทใีหญท่สีดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็น
เมือง และเป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตังอยู่ในบรเิวณทีแม่นําแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่นําเจียหลงิ มี
พนืทตีดิกับมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทฉีงชงิตังอยูใ่นทําเลทเีออืต่อการพัฒนาเป็นเมือง
ท่าทสีดุทันสมัย จงึทําใหเ้มอืงแห่งนีเตบิโตเร็วมากๆ ทังการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา 
รวมทังการทอ่งเทยีวในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี 
 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
 

 
 
 จากนันนําทุกท่านเดนิทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตังอยู่ทางตอนเหนือของแม่นําอูเจียง 

ระดับความสงู 1,900 เมตรจากระดับนําทะเล มยีอดเขาสงูท ี2,033 เมตร อุทยานทอ่งเทยีวทางธรรมชาตขิองเมอืงอู่หลงที
ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ทีอุทยานแห่งนีไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานทีมีชือเสียงในเรืองของความ
สวยงามทางธรรมชาตสิามารถท่องเทียวไดทั้งปี เนืองจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ไดร้ับการ
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ขนานนามวา่ “ดนิแดนแหง่ 4 สงิมหัสจรรย”์ ไดแ้ก ่มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลยีงสตัว ์และมลีานหมิะ
ในฤดหูนาว (รวมคา่รถไฟ)  

  
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 

**OPTION SHOW : โชว์จางอวีโหมว เมืองอู่หลงราคา 400 หยวน/ท่าน สําหรับท่านทีสนใจสามารถสอบถามไดจ้าก
หัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ สําหรับท่านทไีมม่คีวามประสงคช์มโชวห์ัวหนา้ทัวรจ์ะนําท่านเขา้สูท่พีัก 

 
พกัท ี MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง เมอืงอูห่ลง – จดุชมววิระเบยีงแกว้ – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมคา่ลฟิทแ์กว้) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง (Wulong) เมอืงอูห่ลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตังอยูท่างทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงฉงชงิ 

เป็นเมอืงทอียู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มอืงนีมป่ีาไมแ้ละพนืทสีเีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่นําอู่เจยีง
ไหลตัดผ่านกลางเมือง เมอืงอูห่ลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชงิประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพเิศษตลอดเสน้ทาง 
ท่านสามารถชมววิทวิทัศน์ทสีวยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

 

 
 

จากนันนําท่านตนืตาตืนใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุด
ท่องเทยีวแหง่ใหมล่า่สดุของอุทยานฯ ซงึตังอยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดับนําทะเล 1,200 เมตร ยนืออกไปจากขอบหนา้ผา 11 
เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชยีวชาญทังในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทใีหญ่ทีสดุ
ในเอเชยี ใหท้า่นไดช้นืชมทัศนียภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทสีามารถมองทะลุไปยังกน้หบุเขา 
 

เทยีง บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 
 
นําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชงิซ่านเฉียว  
ซงึถอืว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 5A ทมีคีวามสวยงามมากทสีดุในเมอืงอู่หลง ตังอยู่ห่างจากเมอืงอู่หลงประมาณ 
18 กโิลเมตร เกดิจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ทีลกึประมาณ 300-500 เมตร และมี
บางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมอืนกับสะพานทอดขา้มระหวา่งภเูขา  
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นําท่านโดยสาร ลฟิทแ์กว้ ลงไปสูหุ่บเหวเบอืงล่างทรีะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมอืลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทาง
เดนิเทา้เทยีวชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุ่มสะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิใีหญ่ทสีดุในเอเชยี) ซงึ
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมอืมองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพาน
เชอืมสวรรคกั์บโลกมนุษย ์สะพานแห่งทสีองคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทมิแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพาน
แห่งทสีามคอื สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทแีคบทสีดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหดู้ค่อนขา้งมดืดํา 
ภายในอุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเก่าๆ ซงึเป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อนตังแต่ใน
สมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนเีองทจีางอโีหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรอืง “ศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง” 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัท ี MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม เมอืงฉงชงิ – ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมน่าํแยงซเีกยีง  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิเจยีฟางเป่ย  (Jeifangbei) ตังอยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซงึสรา้งขนึเพือ
รําลกึถงึชัยชนะในการทําสงครามกับญปีุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ย
รา้นคา้มากกวา่ 3,000 รา้น ซงึมทัีงอาหาร ชอ้ปปิงมอลลข์นาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ดนิชมและชอ้ปปิงกันอย่างจุใจ 

 นําทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปปิงมอลลข์นาดยกัษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ        
ทเีป็นทงัตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปปิง และจดุชมววิรมิแมน่ําเจยีหลงิ ทนีีเปรยีบเสมอืนอกีหนงึแลนดม์ารก์ทตีอ้งมาให ้
ไดเ้มอืมาเยอืนนครฉงชงิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซอืของฝากตามอัธยาศัย 

 
เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (6) 
 



2009-2601-ZCKG10                                                   www.smileytour.com                                                                   Page 5 of 11 

 
 
 นําท่าน ลอ่งเรอืแมนํ่าแยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชงิเมอืงฉงชงิเป็นเมอืงทมีแีม่นําสาย

สําคญัอยา่งแมน่ําแยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดทงัเมอืง จงึทําใหท้นีีกลายเป็นเมอืงท่าทมีคีวามทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บรเิวณรมิสองฝังแม่นําทีมีการเจรญิเตบิโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มตีกึสงูระฟ้าเกดิขนึมากมาย เป็นภูมทิัศน์ทงีดงามโดด
เด่น ยามคําคนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่นีจะมแีสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่นําอย่างงดงาม ประกอบกับเมอืงฉงชงิมี
อากาศเย็นตลอดทังปี จงึเหมาะแกก่ารล่องเรอืในแม่นําแยงซเีกยีง เพอืชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝัง
แมนํ่า  

 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
 **OPTION : ชมววิกลางคนืเมอืงฉงชงิ+นังรถไฟฟ้าทะลตุกึราคา 300 หยวน/ทา่น สําหรับทา่นทสีนใจสามารถสอบถามได ้

จากหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ สําหรับท่านทไีมม่คีวามประสงคซ์อืทัวรเ์สรมิหัวหนา้ทัวรจ์ะนําท่านเขา้สูท่พีัก 
 
พกัท ี MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี เมอืงฉงชงิ – หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีข่ว – พพิธิภณัฑแ์ห่งแม่นําแยงซเีกยีง – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชงิ
เจยีงเปย ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
 นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่ (Ancient Town of Ciqikou) สถานทที่องเทยีวชอืดังของมหานครฉงชงิ 

ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ ใครทอียากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชโีขว่ 
เพราะทีนียังคงรักษาวถิีชวีติรวมทังสะทอ้นรากเหงา้ดังเดมิของเมืองไวไ้ดอ้ย่างดเียียม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นช่องทีมี
รูปทรงโบราณ แหล่งผลติสนิคา้และอาหารพนืเมอืงทสีบืทอดกจิการต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด 
ทังของหวานของคาว มใีหล้องชมิลองกนิกัน หรอืจะชมขนัตอนกันทํากันเลยก็มใีหไ้ดช้มกัน รฐับาลจนีอนุรักษ์ไวต้ลาดนีไว ้
เนอืงมาจากมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตังแตส่มัยเรมิกอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถงึยคุรุ่งเรอืงดา้นการเป็นเมอืงท่าในราชวงศห์มงิมี
จุดเดน่การผนวกวัฒนธรรมเกา่แก ่ความเชอืทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้
พนืเมอืงตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรวมถงึทุกวนัน ี

 

 
 
เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุกหีมอ้ไฟ 
  
 จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑแ์ห่งแม่นําแยงซีเกยีง (Three Gorges Museum) หรือ พพิธิภัณฑ์ซานเสีย ทีเก็บ

เรอืงราวของการสรา้งเขอืนยักษ์ทใีหญ่ทสีดุในโลก พพิธิภัณฑตั์งอยู่ใจกลางมหานครทเีปิดใหนั้กท่องเทยีวเขา้ชม ภายใน
พพิธิภัณฑม์ีการนําเสนอประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงและวถิชีวีติของผูค้นเมอืครังอดีต รวมทังแบบจําลองเขอืนซานเสีย
พรอ้มขอ้มลูบอกเลา่ความเป็นมาของเขอืนทใีหญ่ทสีดุในโลกแหง่นี 
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นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลถีังในภาษาจนีกลาง เป็นหนงึ
ในสญัลักษณ์ประจํานครฉงชงิเป็นทปีระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสําหรับประชาชน มคีวามจุได ้
มากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลถีัง สรา้งขนึในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมอืปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการ
จําลองแบบมาจากหอเทยีนถานทเีมอืงหลวงปักกงิ  

 

 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.00 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีFD553  
21.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดยีว ราคาไมร่วม

ตวัเครอืงบนิ 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

17,999 4,500 11,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 21,999 5,000 15,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 21,999 5,000 15,999 

24 – 27 เมษายน 2563 16,999 4,500 10,999 

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 
(วนัเขา้พรรษา) 15,999 4,500 9,999 

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

 
** เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ ** 

(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั) 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทพีกัอาจมกีารสลบัปรบัเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกํีาหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมี ี  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ   
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยนืวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครังแรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน) 
 คา่ธรรมเนียมและค่าบรกิารยนืวซีา่ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีททีางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ด่าน 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทียวหรือเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันท ี1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภายในวันที 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทกํีาหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการใหส้ทิธลิูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททํีารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนืองจากทุกพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทยีว
หรือเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรือ ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตาม
เวลาทกํีาหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศใน
ปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์
(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนึง เพือลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทังหมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 

** ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ่้ายทีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการทีชําระแลว้เนืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเทียวใหแ้ก่
นักทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 
**เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชัน ตัวเครืองบนิตอ้งเดินทางตามวันที ทีระบุบนหนา้ตัวเท่านัน จงึไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทังหมดใหกั้บ
ท่านทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมีเงอืนไข หรือเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทกํีาหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรือ เปลยีนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทไีม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทมีีวซี่า แต่หากทางนักท่องเทยีวหรือเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีทางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าทัวรท์ลีูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้
ในกรณีทวีซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
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ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั การยนืคํารอ้งขอวซี่า ททีา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน กรณีทที่านไม่สามารถยนืวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยนืก่อน หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดย
เครอืงบนิ (ตัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนอืงจากทา่นยนืหลังคณะ  

2. การยนืขอวซีา่ท่องเทยีวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
(หนา้แรกทมีรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่าํกวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพนืสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดย
สํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีทผีูเ้ดนิทางอายุตํากวา่ 18 ปี 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขนึจากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีุลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 
 

** เอกสารทใีชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันขีนึอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงนนัเป็นผูกํ้าหนด 
จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั ** 
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เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวร์นีขอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทีถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีนําตาล / เลือดหมู) เท่านัน กรณีทีท่านถือหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสีนําเงนิเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อนืๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในส่วนนี และ ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอื
ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมดใหแ้ก่
ท่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
เลขทีวซี่า และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทีนักท่องเทยีวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา
ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทไีม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีนํามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทุนสงูขนึ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน 

9. นักทอ่งเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุเีกยีวขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทไีม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบ
คนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน 

12. คณะทัวร์นี เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึ
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทที่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
ส่วนใดส่วนหนงึ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทังหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

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


