
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – ฉงชิง่ – ชอ้ปป้ิงหงหยาตง้ 

07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมอิาคาร อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการ

บนิ THAI SMILE (WE) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และ
เอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

10.30 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู ่นครฉงชิง่ ประเทศจีน โดยเทีย่วบนิที ่WE684 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหว่างการ
เดนิทาง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ์ประเทศจีน นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นครฉงชิง่ ฉงช ิง่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมืองที่มี
ขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่ม่น้ําแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น้ําเจียหลงิ มีพื้นที่ตดิกับมณฑลหู
เป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งช ิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อื้อตอ่การพัฒนา เป็นเมืองทา่ทีส่ดุทันสมัย 
จงึทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมาก ๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ
ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน 

นําทกุทา่นสู ่หงหยาตง้ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยักษ์ในรปูแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ ทีเ่ป็นทัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ป
ป้ิง และจุดชมววิรมิแม่น้ําเจียหลงิ ทีน่ี่เปรยีบเสมือนอีกหนึง่แลนดม์ารก์ ทีต่อ้งมาใหไ้ดเ้มื่อมาเยอืนนครฉงช ิง่ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 

 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่อง หวูห่ลง – ชมมรดกโลกอทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมลฟิท ์และรถอุทยาน)             

จดุชมววิระเบยีงแกว้  OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหวูห่ลง เมืองหวู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองฉงช ิง่ เป็น
เมืองทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มืองน้ีมีป่าไมแ้ละพื้นทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมีแม่น้ําอู่เจียง
ไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองหวู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช ิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอด
เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) ตัง้อยูห่า่งจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 
กโิลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิระดับ 5A ทีเ่กดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบ่อหลมุขนาดใหญ่

ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมือนกับสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา นําท่านโดยสาร
ลฟิทแ์กว้ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชม
ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีสุ่ดในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 
สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมื่อมองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรค์
กับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่าม
คอื สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมืดดํา ภายใน
อุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมีโรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แต่ในสมัย
ราชวงศถั์ง (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองทีจ่างอี้โหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง”  
 

 
 
 
 



 

 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้ จุดทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของอุทยานฯ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยื่นออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร 
ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจีนและตา่งประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมววิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่
ชมทัศนียภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่  MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG เป็นผลงานทีส่รา้งสรรคแ์ละนําเสนอโดย จางอี้โหมว ซึง่
ทางการจีนทุม่เงนิ กว่า 300 ลา้นหยวนเนรมติหบุเขาเถา้หยวนของอู่หลง ที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง หุบเหว และความ
เงียบสงบของธรรมชาตเิป็นฉากหลัง เวทกีลางแจง้ในหบุเขาทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 2,000 คน ถา่ยทอดเรือ่งราววถิชีวีติ
และประวัตศิาสตรข์องผูค้นเมืองฉงช ิง่ ผ่านตัวละครกว่า 500 ชวีติ โดยมีคนลากเรอื เป็นผูเ้ลา่ประกอบการรอ้งเพลงสด
ของนักแสดงกว่า 100 ชวีติ ตลอดการแสดงกว่า 70 นาท ีและการใชเ้ลเซอร ์ระบบแสง ส ีเสยีง สดุตระการตา 

 (ราคาบัตรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 



 

 

 

วนัทีส่าม ชมมรดกโลกถํา้ฝูหยง (รวมกระเชา้) – ฉงชิง่ – ลอ่งเรอืชมเมอืงสองฝั่งแมนํ่า้แยงซเีกยีงยามคํา่

คนื 

จากนัน้นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ถํา้ฝูหยง ถ้ํามรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 4A ตัง้อยูร่มิแม่น้ําฝหูยง หา่งจากเมืองอูห่ลง
ประมาณ 21 กโิลเมตร มีโถงถ้ําใหญท่ีม่พีื้นที ่37,000 ตารางเมตร เต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกวา่ 30 ชนดิ ถ้ําน้ีถกู
คน้พบเมื่อเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจรว่มกันของประเทศจีนและออสเตรเลยี มีการประเมนิผลอยูใ่น
ระดับทีเ่ป็นถ้ํามหัศจรรยข์องโลก ถ้ําฝูหยงตง้ แปลวา่ ถ้ําดอกไม ้คงเป็นเพราะสวยงามเหมือนดอกไมเ้ลยตัง้ชือ่แบบน้ี 
ตัง้อยู ่กโิลเมตร เป็นถ้ําหนิแรแ่คลไซด ์ถํา้ฝูหยงตง้ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นถํา้ทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี และ
หนังสอื Chinese National Geography ยกยอ่งใหเ้ป็น "NO.1 cave in the world" 
 

 
 



 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่นครฉงชิง่ ฉงช ิง่เป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมืองที่มีขนาด
ใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่ม่น้ําแยงซเีกียงมาบรรจบกับแม่น้ําเจียหลงิ มีพื้นที่ตดิกับมณฑลหูเป่ย ์
หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งช ิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อื้อตอ่การพัฒนา เป็นเมืองทา่ทีส่ดุทันสมัย จึง
ทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมาก ๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ
ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน 

 
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซเีกยีงชมววิเมอืงฉงชิง่ในยามคํา่คนื เมืองฉงช ิง่เป็นเมืองที่มีแม่น้ําสายสําคัญ
อยา่งแม่น้ําแยงซเีกยีงไหลผ่านตลอดทัง้เมือง จงึทําใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมืองทา่ทีม่คีวามทันสมัยมาก ๆ โดยเฉพาะบรเิวณ
รมิสองฝ่ังแม่น้ําทีม่ีการเจรญิเตบิโตของเมืองอยา่งรวดเร็ว มีตกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่น 
ยามคํา่คนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่น้ีจะมีแสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่น้ําอยา่งงดงาม ประกอบกับเมืองฉงช ิง่มี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น้ําแยงซเีกยีง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟาก
ฝ่ังแม่น้ํา  

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  มหาศาลาประชาคม(ชมดา้นนอก) – พพิธิภณัฑเ์ขือ่นสามผา – ถนนคนเดนิบา้นโบราณฉอืชีโ่ข่ว 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม หรอืตาหลีถั่งในภาษาจีนกลาง เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ประจํานครฉงช ิง่ เป็นที่
ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุไดม้ากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคม
ตา้หลีถั่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสรจ็สมบูรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทยีนถาน
ทีเ่มืองหลวงปักก ิง่  



 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ามผา หรอื พพิธิภัณฑฉ์งช ิง่ เป็นพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตชิัน้ 1 (The National First-

class Museum) ทีพ่ลาดไม่ได ้ตอ้งไปเยีย่มชมหากเดนิทางมาทีเ่มืองฉงช ิง่ พพิธิภัณฑเ์ปิดบรกิารมาตัง้แตปี่ พ.ศ.

2594 ไดม้ีการปรบัปรงุใหมแ่ละเร ิม่เปิดใหบ้รกิารอีกครัง้เมื่อ 18 มถินุายน พ.ศ.2548 พพิธิภัณฑแ์หง่น้ีมพีื้นทีก่ว่า 

30,000 ตร.ม. ซึง่พื้นทีจั่ดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ ดังน้ี  

ช ัน้ที ่1 มหีอ้งแสดงความงดงามและความเป็นมาของสามผา  

ช ัน้ที ่2 เป็นหอ้งแสดงประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมโบราณบาย ู 

ช ัน้ที ่3 เป็นหอ้งแสดงประวตัศิาสตรก์ารทําสงครามกบัญีปุ่่ น  

ช ัน้ที ่4 เป็นหอ้งแสดงวตัถุโบราณทางวฒันธรรม  

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของมหานครฉงช ิง่ ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเก่า

หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมืองโบราณสอืชีโ่ขว่ เพราะทีน่ี่ยังคงรักษาวิถี
ชวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมืองไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นช่องที่มีรูปทรงโบราณ แหล่ง
ผลติสนิคา้และอาหารพื้นเมืองทีส่บืทอดกจิการตอ่กันมาหลายรุน่ ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของ
คาว มีใหล้องชมิลองกนิกัน หรอืจะชมขัน้ตอนกันทํากันเลยก็มใีหไ้ดช้มกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดน้ีไว ้เน่ืองมาจากมี
ประวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัยเร ิม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่ จนถงึยคุรุง่เรอืงดา้นการเป็นเมืองทา่ในราชวงศห์มงิ มีจุดเด่น



 

 

การผนวกวัฒนธรรมเกา่แก ่ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรปูทรงโบราณ เป็นแหลง่ผลติสนิคา้
พื้นเมืองตกทอดกันมารุน่ตอ่รุน่รวมถงึทกุวันน้ี 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีห้มา่ลา่ฉงชิง่ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ์ 
16.10 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE685 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการ 

ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 

 
**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม  

และคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 
 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูแลว้มาจําหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ 
แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวรทั์ง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 13,999 13,999 3,500 7,900 

02 – 05 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

16 – 19 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

23 – 26 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย.2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

06 – 09 เมษายน 2562 16,999 16,999 4,500 8,900 

13 – 16 เมษายน 2562 25,999 25,999 5,500 10,999 

20 – 23 เมษายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

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

11 – 14 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 

08 – 11 มถิุนายน 2562 14,999 14,999 3,500 7,900 

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

*คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรไ์ทย 
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น* 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  



 

 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท **สําหรับพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้** 

  คา่ธรรมเนียมวีซา่เดีย่วเขา้ประเทศจีน  

**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้ดา่น (วีซา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา 

วีซา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขับรถ และหวัหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญช่าํระคา่ทปิเทา่กัน** 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อสํารองทีน่ั่ง 
2.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่
ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3.การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
ว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มีหัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก
คา่บรกิารทีช่ําระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิท ัง้หมด

ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
ว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  

6.  
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 



 

 

1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย

ของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื่น เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถิน่ตอ้งการรักษา
สิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไม่มีบรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีสํ่ารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจํากัดจํานวน  

4.2 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีสํ่ารองทีม่ีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มนําแบตเตอรีสํ่ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาทอ่งเท ีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 สาํเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

การทาํวซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วใชแ้คเ่พยีงสําเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลูกคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตํารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆกําหนด จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 

สําหรับบุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตว่ันที่ 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปหรอืวซี่าแบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิรา่น 8.อริกั 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์

11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรลีงักา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รฐัปาเลสไตน ์


