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วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – ฉงช่ิง – ชอปปงหงหยาตง 

07.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 3 

เคานเตอร E สายการบิน THAI SMILE (WE) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ตรวจเช็คกระเปาสัมภาระ และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

10.30 น. นําทกุทานเหินฟาสู นครฉงช่ิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE684 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ระหวางการเดินทาง) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย ประเทศจีน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

กระเปาสัมภาระ จากนั้นนําทานเดินทางสู นครฉงช่ิง ฉงช่ิงเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียง

ใตของจีน และเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบ
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กับแมน้ําเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิง

ตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนา เปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมาก ๆ ทั้งการ

เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก

เฉียงใตของประเทศจีน 

นําทุกทานสู หงหยาตง ชอปปงมอลลขนาดยักษในรูปแบบสถาปตยกรรมจีนโบราณ ที่เปนทั้งตลาดของ

กิน แหลงชอปปง และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งแลนดมารก ที่ตองมาใหไดเมื่อ

มาเยือนนครฉงช่ิง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดับ 4 ดาวทองถิ่น หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง หวูหลง – ชมมรดกโลกอุทยานแหงชาติหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (รวมลิฟท และรถอุทยาน)             

จุดชมวิวระเบียงแกว  OPTION TOUR : ชมโชว IMPRESSION WULONG 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหวูหลง เมืองหวูหลงเปนเมืองตากอากาศ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

เมืองฉงช่ิง เปนเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง ทําใหเมืองนี้มีปาไมและพื้นที่สีเขียว

เยอะและอากาศดี มีแมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลางเมือง เมืองหวูหลงอยูหางจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 170 

กิโลเมตร ถนนเปนทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขาง

ทาง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติหลุมฟา 3 สะพานสวรรค (มรดกโลก) ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลง

ประมาณ 18 กิโลเมตร เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทําให

เกิดเปนบอหลุมขนาดใหญที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสวนเปนโพลงทะลุเหมือนกับสะพาน

ทอดขามระหวางภูเขา นําทานโดยสารลิฟทแกวลงไปสูหุบเหวเบ้ืองลางที่ระดับความลึกประมาณ 80 

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 

 

 
เมตร เมื่อลงไปถึงแลวจะพบกับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพาน

สวรรค (กลุมสะพานหินธรรมชาติที่ใหญที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบดวย 3 สะพาน แหงแรกคือสะพาน

มังกรสวรรค ลักษณะเปนโพรงขนาดใหญ เมื่อมองทะลุออกไปคลายกับสะพานเช่ือมสวรรคกับโลก

มนุษย สะพานแหงที่สองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเปนหนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา และสะพาน

แหงที่สามคือ สะพานมังกรดํา ลักษณะเปนโตรกหนาผาอยูในสวนที่แคบที่สุด แสงผานเขาไปนอย ทําให

ดูคอนขางมืดดํา ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค ยังมีโรงเตียมเกาๆ ซึ่งเปนจุดแวะพัก

ของคนเดินทางในสมัยกอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใชเปน

ฉากในหนังการถายทําหนังเร่ือง “ศึกโคนบัลลังกวังทอง”  
 

 
จากนั้นนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแกว จุดทองเที่ยวแหงใหม

ลาสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนาผา 11 

เมตร มีความกวาง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเช่ียวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ เปนระเบียง

กระจกชมวิวที่ใหญที่สุดในเอเชีย ใหทานไดช่ืนชมทัศนียภาพโดยรอบ และดานลางที่สามารถมองทะลุไป

ยังกนหุบเขา 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่  MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวทองถิ่น หรือเทียบเทา 

OPTION TOUR : ชมโชว IMPRESSION WULONG เปนผลงานที่สรางสรรคและนําเสนอโดย จางอี้

โหมว ซึ่งทางการจีนทุมเงิน กวา 300 ลานหยวนเนรมิตหุบเขาเถาหยวนของอูหลง ที่ลอมรอบดวยภูเขา
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สูง หุบเหว และความเงียบสงบของธรรมชาติเปนฉากหลัง เวทีกลางแจงในหุบเขาที่สามารถจุผูชมไดถึง 

2,000 คน ถายทอดเร่ืองราววิถีชีวิตและประวัติศาสตรของผูคนเมืองฉงช่ิง ผานตัวละครกวา 500 ชีวิต 

โดยมีคนลากเรือ เปนผูเลาประกอบการรองเพลงสดของนักแสดงกวา 100 ชีวิต ตลอดการแสดงกวา 70 

นาที และการใชเลเซอร ระบบแสง สี เสียง สุดตระการตา 

 (ราคาบัตรเขาชมการแสดง 400 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถ่ินหรือหัวหนาทัวร) 

 
 

วันที่สาม ชมมรดกโลกถ้ําฝูหยง (รวมกระเชา) – ฉงช่ิง – ลองเรือชมเมืองสองฝงแมน้ําแยงซีเกียงยามค่ํา

คืน 

จากนัน้นําทานนั่งกระเชาขึ้นสู ถ้ําฝูหยง ถํ้ามรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A ตั้งอยูริมแมน้ําฝูหยง หาง

จากเมอืงอูหลงประมาณ 21 กิโลเมตร มีโถงถํ้าใหญที่มพีื้นที่ 37,000 ตารางเมตร เต็มไปดวยหินงอกหิน

ยอยกวา 30 ชนิด ถํ้านี้ถูกคนพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจรวมกันของประเทศจีน

และออสเตรเลีย มีการประเมนิผลอยูในระดับที่เปนถํ้ามหัศจรรยของโลก ถํ้าฝูหยงตง แปลวา ถํ้าดอกไม 

คงเปนเพราะสวยงามเหมอืนดอกไมเลยตัง้ช่ือแบบนี ้ตั้งอยู กิโลเมตร เปนถํ้าหินแรแคลไซด ถ้าํฝูหย

งตง ไดรับการยกยองวาเปนถ้ําที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนงัสือ Chinese National 

Geography ยกยองใหเปน "NO.1 cave in the world" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางกลับสู นครฉงช่ิง ฉงช่ิงเปนเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน และเปน

เมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดบั 8 ของจีน ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้าํเจียหลิง มี

พื้นที่ติดกับมณฑลหูเปย หูหนัน กุยโจว เสฉวนและสานซี และดวยความที่ฉงช่ิงตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอ

การพัฒนา เปนเมืองทาที่สุดทันสมัย จึงทําใหเมืองแหงนี้เติบโตเร็วมาก ๆ ทั้งการเปนศูนยกลางทาง

4 | 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 

 

 
เศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศ

จีน 

จากนั้นนําทาน ลองเรือแมน้ําแยงซีเกียงชมวิวเมืองฉงช่ิงในยามค่ําคืน เมืองฉงช่ิงเปนเมืองที่มี

แมน้ําสายสําคัญอยางแมน้ําแยงซีเกียงไหลผานตลอดทั้งเมือง จึงทําใหที่นี่กลายเปนเมืองทาที่มีความ

ทันสมัยมาก ๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝงแมน้ําที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอยางรวดเร็ว มีตึกสูง

ระฟาเกิดขึ้นมากมาย เปนภูมิทัศนที่งดงามโดดเดน ยามค่ําคืนตึกสูงเสียดฟาเหลานี้จะมีแสงไฟ

ระยิบระยับสองแสงสะทอนลงสูแมน้ําอยางงดงาม ประกอบกับเมืองฉงช่ิงมีอากาศเย็นตลอดทั้งป จึง

เหมาะแกการลองเรือในแมน้ําแยงซีเกียง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝงแมน้ํา  

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักที่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดับ 4 ดาวทองถิ่น หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี  มหาศาลาประชาคม(ชมดานนอก) – พิพิธภัณฑเข่ือนสามผา – ถนนคนเดนิบานโบราณฉือช่ีโขว 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมดานนอก มหาศาลาประชาคม หรือตาหล่ีถังในภาษาจีนกลาง เปนหนึ่งในสัญลักษณประจํา

นครฉงช่ิง เปนที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร และยงัสามารถใชเปนโรงละครสําหรับประชาชน มคีวามจุได

มากกวา 4,000 คน ศาลาประชาคมตาหล่ีถัง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2494 แลวเสร็จสมบูรณเมื่อป พ.ศ.2540 

ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมอืงหลวงปกกิ่ง  

 
จากนัน้นําทานเขาชม พิพิธภณัฑสามผา หรือ พิพิธภัณฑฉงช่ิง เปนพพิิธภัณฑแหงชาติช้ัน 1 (The 

National First-class Museum) ที่พลาดไมได ตองไปเยี่ยมชมหากเดินทางมาที่เมืองฉงช่ิง พพิิธภัณฑ
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เปดบริการมาตั้งแตป พ.ศ.2594 ไดมกีารปรับปรุงใหมและเร่ิมเปดใหบริการอกีคร้ังเมื่อ 18 มถุินายน 

พ.ศ.2548 พิพิธภัณฑแหงนี้มีพืน้ที่กวา 30,000 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่จดัแสดงแบงออกเปน 4 ช้ัน ดังนี้  

ช้ันที่ 1 มีหองแสดงความงดงามและความเปนมาของสามผา  

ช้ันที่ 2 เปนหองแสดงประวัติศาสตรและวฒันธรรมโบราณบายู  

ช้ันที่ 3 เปนหองแสดงประวัติศาสตรการทําสงครามกับญี่ปุน  

ช้ันที่ 4 เปนหองแสดงวัตถุโบราณทางวัฒนธรรม  

 
นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณฉือช่ีโขว สถานที่ทองเที่ยวช่ือดังของมหานครฉงช่ิง ลักษณะคลายๆ 

กับตลาดเกาหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปยอนเวลากลับไปในอดีตก็ตองไปเยือนเมืองโบราณสือช่ีโขว 

เพราะที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะทอนรากเหงาดั้งเดิมของเมืองไวไดอยางดีเยี่ยม ไมวาจะเปนตึก

รามบานชองที่มีรูปทรงโบราณ แหลงผลิตสินคาและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกิจการตอกันมาหลายรุน 

ขนมโบราณตางๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มีใหลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอนกัน

ทํากันเลยก็มีใหไดชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษไวตลาดนี้ไว เนื่องมาจากมีประวัติศาสตรยาวนาน ตั้งแตสมัย

เร่ิมกอสรางราชวงศซง จนถึงยุครุงเรืองดานการเปนเมืองทาในราชวงศหมิง มีจุดเดนการผนวก

วัฒนธรรมเกาแก ความเช่ือทางศาสนาแตกตางกัน และตึกรามบานชองรูปทรงโบราณ เปนแหลงผลิต

สินคาพื้นเมืองตกทอดกันมารุนตอรุนรวมถึงทุกวันนี้ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู สุก้ีหมาลาฉงช่ิง 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฉงช่ิงเจียงเปย  

16.10 น. นําทกุทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 

 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 
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** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทกุคร้ังกอนทําการ 

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

 

**การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา* 

 

**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเทีย่วอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสม  

และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก** 

 

ณ สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสดุทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซือ้ได  

แตถาทานใดไมสนใจกไ็มตองซื้อ โดยไมมกีารบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง 

 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ราคา 

ไมรวมตั๋ว 

01 – 04 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 8,900 

เพ่ิมพีเรียต 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 
14,999 14,999 3,500 7,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

เพ่ิมพีเรียต 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 
14,999 14,999 3,500 7,900 

18 – 21 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 4,500 8,900 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

เพ่ิมพีเรียต 

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 
14,999 14,999 3,500 7,900 

08 – 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 
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เพ่ิมพีเรียต 

14 – 17 มิถุนายน 2562 
14,999 14,999 3,500 7,900 

22 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

เพ่ิมพีเรียต 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 
14,999 14,999 3,500 7,900 

*คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถ และหัวหนาทัวรไทย 

ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอทาน* 

อัตราคาบริการนีร้วม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามราย  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนีไ้มรวม 

 คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท **สําหรับพาสสปอตไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม

คณะเทานั้น** 

  คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน  
**ในกรณีที่ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน (วีซากรุป) ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
วีซาเพิ่ม ทานละ 2,000 บาท** 

 คาทิปมคัคุเทศกทองถ่ิน คนขับรถ และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน **เด็กและผูใหญชําระคาทิป
เทากัน** 

 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เชน คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
     คาอนิเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณา 
     สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
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เง่ือนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง 

2.นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน

ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัต

ฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

4.คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกบัคณะ 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจง

ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงิน

คาบริการคนื โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 

และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่

ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋ว

เคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถ
ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

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

นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน  
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เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรา

ยินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือ

เดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนาํกอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  
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3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทองถ่ิน

ตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงอาจไมมีบริการที่โรงแรม 

4. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

4.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมมีการ

จํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคน

ละ 2 กอน 

4.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุปเฉพาะพาสสปอตไทยเทานั้น!! 

• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  

• สําเนาสูติบัตร  เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

• รูปถายสี ฉากหลังสีขาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถายคูกับพาสปอรต)  

 

การทําวีซากรุปทองเที่ยวใชแคเพียงสําเนาพาสสปอต และรูปถายที่ชัดเจน  

ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตเลมจริงมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารที่ใชในการทาํวีซากรุป สามารถเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้นี้ขึน้อยูกับตํารวจตรวจคนเขา                  

                เมอืงนั่นๆกําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม่กะทนัหัน 

สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา 
จะไมสามารถยืน่วีซากรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก 

1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสขาน 6.เติรกเมนิสถาน 7.อหิราน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.
อียิปต 11.ซาอุดอิาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอรแดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 

20.ไนจีเรีย 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน 
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