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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – เมืองฉงช่ิง  

08.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร E 

สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเร่ืองของกระเปา

เดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

11.05 น.  บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองฉงช่ิง ประเทศจีน โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที่ 

WE684 พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 10 

นาที) 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง

ตามโปรแกรม จากนัน้นําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาค

ตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณ

ที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้าํเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสาน

ซี และดวยความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้

เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการ

ทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารจีนทองถิ่น (1) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองอูหลง – อุทยานหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (ราคาทัวรนี้รวมคาตั๋วลิฟทแกว) – จุดชมวิว

ระเบียงแกว – ถนนแปะกวย  

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทานเดินทางสู เมืองอูหลง (Wulong) เมืองอูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง

ใตของเมืองฉงช่ิง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและ

พ้ืนที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองอูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิง

ประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามได

ตลอดสองขางทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (Three Natural Bridges) หรือ เทียน

เชิงซานเฉียว) ซ่ึงถือวาเปนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมือง

อูหลง ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําใหเกิดเปน

บอหลุมขนาดใหญที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขาม

ระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร 

2 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุม

สะพานสวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดวย 3 สะพาน แหง

แรกคือสะพานมังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือม

สวรรคกับโลกมนุษย สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปใน

ทองฟา และสะพานแหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด 

แสงผานเขาไปนอย ทําใหดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียม

เกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพักของคนเดินทางในสมยักอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เอง

ที่จางอี้โหมวใชเปนฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกวอูหลง (Wulong Glass 

Bridge) จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุดของอุทยานฯ ซ่ึงตั้งอยูบนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 

เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 11 เมตร มีความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเช่ียวชาญทั้งใน

ประเทศจีนและตางประเทศ เปนระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดช่ืนชม

ทัศนียภาพโดยรอบ และดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา 
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ระหวางทางนําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกวย (Ginkgo) ที่ระหวางทางเต็มไปดวยตน

แปะกวยมากมายตลอดถนน ที่กําลังคอยเปล่ียนสีเปนสีเหลืองอรามเต็มทองถนน โดยในชวงเดือน

ตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกปจะเขาสูชวงฤดูใบไมรวง ทําใหตนแปะกวยสองขางถนนจะ

คอยๆเริ่มเปลี่ยนสี นําทุกทานแวะถายรูปเก็บภาพความประทับใจที่ใน 1 ปจะมีเพียงคร้ังเดียวเทานั้น 

**(ในชวงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายนของทุกป เปนชวงที่ตนแปะกวยสองขางถนนจะ

คอยๆเริ่มเปลี่ยนสี ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆอีกดวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ตัดโปรแกรม และไมคืนคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ในกรณีที่ตนแปะกวยยังไมมีการเปลี่ยนสีใน

ชวงเวลาที่เดินทาง)** 
  

 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mountain View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สาม ถ้ําฝูหยง (ราคาทัวรนี้รวมคานั่งกระเชาไป-กลับ) – เมืองฉงช่ิง – ตลาดหงหยาตง – ลองเรือแมน้ํา

แยงซีเกียง    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนําทานนั่งกระเชาขึ้นสู ถ้ําฝูหยง หรือ ฝูหยงตง (Furong Cave) ถํ้ามรดกโลกทางธรรมชาติ

ระดับ 4A ตั้งอยูริมแมน้ําฝูหยง หางจากเมอืงอูหลงประมาณ 21 กิโลเมตร มีโถงถํ้าใหญที่มีพื้นที่ 37,000 

ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหินยอยกวา 30 ชนิด ถํ้านี้ถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 

จากการสํารวจรวมกันของประเทศจีนและออสเตรเลีย มีการประเมินผลอยูในระดับที่เปนถํ้ามหัศจรรย

ของโลก ถํ้าฝูหยงตง แปลวา ถํ้าดอกไม คงเปนเพราะสวยงามเหมือนดอกไมเลยตั้งช่ือแบบนี้ ตั้งอยู 

กิโลเมตร เปนถํ้าหินแรแคลไซด ถ้ําฝูหยงตง ไดรับการยกยองวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดของประเทศจีน 

และหนังสือ Chinese National Geography ยก

"NO.1 cave in the world" ยองใหเปน 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

 จากนัน้นําทานเดินทางสู เมืองฉงช่ิง (Chongqing) ถือวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต

ของจีน และเปนเมือง และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซี

เกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวย

ความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนาเปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็ว

มากๆ ทั้งการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวใน

ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน นําทุกทานสู ตลาดหงหยาตง (Hongyadong) ชอปปงมอลล

ขนาดยักษในรูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่เปนทั้งตลาดของกิน แหลงชอปปง และจุดชม

วิวริมแมน้ําเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนดมารกที่ตองมาใหไดเมื่อมาเยือนนครฉงช่ิงใหทาน

ไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

นําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงช่ิงในยามค่ําคืนเมืองฉง

ช่ิงเปนเมืองที่มีแมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําแยงซีเกียงไหลผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่นี่

กลายเปนเมืองทาที่มีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝงแมน้ําที่มกีารเจริญเติบโตของเมือง

อยางรวดเร็ว มีตึกสูงระฟาเกิดขึ้นมากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟา

เหลานี้จะมีแสงไฟระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกับเมอืงฉงช่ิงมีอากาศเย็น

ตลอดทั้งป จึงเหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสอง

ฟากฝงแมน้ํา  
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ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี หมูบานโบราณฉือช่ีโขว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย – สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพฯ)    

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่ทองเที่ยวช่ือดัง

ของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลา

กลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโขว เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอน

รากเหงาดั้งเดิมของเมืองไวไดอยางดีเย่ียม ไมวาจะเปนตึกรามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิต

สินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของ

หวานของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกันทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ

ไวตลาดนี้ไว เนื่องมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัยเร่ิมกอสรางราชวงศซงจนถึงยุครุงเรืองดาน

การเปนเมืองทาในราชวงศหมิงมีจุดเดนการผนวกวัฒนธรรมเกาแก ความเช่ือทางศาสนาแตกตางกัน 

และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณเปนแหลงผลิตสินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันนี้ 
 

 
 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหล่ีถังในภาษาจนี

กลาง เปนหนึ่งในสัญลักษณประจํานครฉงช่ิงเปนที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และยังสามารถใชเปนโรง

ละครสําหรับประชาชน มคีวามจุไดมากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถัง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 

แลวเสร็จสมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปกกิ่ง  
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยสุก้ีหมอไฟ (9) 

- สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ - 

16.15 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยสไมล (Thai Smile) เที่ยวบินที่ WE685 

พรอมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใชระยะเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที) 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทาํการออกตั๋ว

เนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

17 – 20 ตุลาคม 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

23 – 26 ตุลาคม 2562 16,999 19,999 4,999 9,999 

24 – 27 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

22 – 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

 

** 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 ** 

 

• โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึง

ตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ 

(ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   
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 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

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

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําคร้ัง

แรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทาน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 

3 กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด 

และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีที่

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน 

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง 

กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัด

สัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 

30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใด

อยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไม

รับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน 

หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ

อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวา

กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบ

ลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและ

ดําเนินการตอไป 
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5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวน

ใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่น

กอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัท

เรียบรอยแลว  

การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรอื ไฟล PDF. (รูปถายจาก

มือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไม

ต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถาย

มาแลวไมเกิน 3 เดือน  
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2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบรบิูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่

ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนาม

สําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 
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ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนจาก

ประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคณุสมบัติของ

ลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่น

เปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน ** 

เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทาน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไป

พรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชหนังสือเดินทางพเิศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมตัิของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝง

ประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุ

ไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ

สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คา

ตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให

ตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใช

เหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือ

จะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาให

เจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ 

กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมี

คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับ

ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
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