
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ – ฉงชิง่ – หวูห่ลง – OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG  

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 ่เมอืงหวูห่ลง เมืองหวู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองฉง
ช ิง่ เป็นเมืองทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มืองน้ีมีป่าไมแ้ละพื้นทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมีแม่น้ํา
อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองหวู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช ิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษ

ตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ HUPO 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)์ 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

วนัทีส่อง หวูห่ลง – ฉงชิง่ OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า – อุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์

– จดุชมววิระเบยีงแกว้ (รวมรถไฟเล็ก,ลฟิท,์รถอุทยาน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 4 A ของประเทศจีน 
อยูท่างตอนเหนือของแม่น้ําอวู่เจียงในระดับความสงู 1,900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร 

อุทยานเขานางฟ้ามีชือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกันไปในแตล่ะฤด ูจนไดรั้บการขนานนามว่า
เป็นดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว์ และมีลานหมิะในฤดู
หนาว และภเูขานางฟ้ายังเป็นเขตทุง่หญา้เลีย้งสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใตข้องประเทศจีน 
(สําหรับลกูคา้ทีไ่ม่มีความประสงคซ์ือ้ทัวรเ์สรมิเพิม่เตมิ สามารถพักผ่อนรอคณะอยูท่ีโ่รงแรม หรอืเดนิเลน่ไดท้ี่ถนนคน

เดนิรอคณะกลับมารับทา่น เพื่อเดนิทางไปทานอาหารกลางวันพรอ้มกัน) 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

OPTION TOUR : อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมลฟิท ์, รถอุทยาน และระเบยีงแกว้) ตัง้อยู่
หา่งจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กโิลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิระดับ 5A ทีเ่กดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลก 

ทําใหเ้กดิเป็นบ่อหลมุขนาดใหญท่ีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมือนกับสะพานทอดขา้ม
ระหว่างภเูขา นําทา่นโดยสารลฟิทแ์กว้ลงไปสูห่บุเหวเบื้องลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถงึแลว้จะ
พบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิี่ใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุ
ออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทง
ไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไป
นอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมืดดํา ภายในอุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมีโรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคน
เดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่นสมัยราชวงศถั์ง (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองทีจ่างอี้โหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถ่ายทํา
หนังเรือ่ง “ศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง” จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้ จุด
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 



 

 

11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจีนและตา่งประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทัศนียภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 
(สําหรับลกูคา้ทีไ่ม่มีความประสงคซ์ือ้ทัวรเ์สรมิเพิม่เตมิ สามารถรอคณะอยูท่ีโ่รงแรม หรอืเดนิเลน่ทีถ่นนคนเดนิรอคณะ
กลับมารับทา่น เพื่อทานอาหารคํา่ และเดนิทางกลับเมืองฉงช ิง่พรอ้มกัน) 

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรเ์สรมินีป้ระกอบดว้ย 1.อทุยานเขานางฟ้า(รวมนั่งรถไฟเล็ก) 2.อทุยานแห่งชาตหิลมุ
ฟ้า 3 สะพานสวรรค(์รวมลฟิท ์และรถอทุยาน) 3.ระเบยีงแกว้ ราคาทา่นละ 800 หยวน ลกูคา้ทีส่นใจสามารถ
ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์ 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่นครฉงชิง่ ฉงช ิง่เป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมืองทีม่ี
ขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่ม่น้ําแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น้ําเจียหลงิ มีพื้นที่ตดิกับมณฑลหู

เป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งช ิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อื้อตอ่การพัฒนา เป็นเมืองทา่ทีส่ดุทันสมัย 
จงึทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมาก ๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ
ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจี 

 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ TIANYOU HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

หมายเหตุ : หากเกดิกรณีทีท่างอุทยานประกาศปิด หรอืไมอ่นุญาตใหไ้ปชมววิ ณ ระเบยีงแกว้ ดว้ยเหตุผล
ของอุทยานฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ หรอืจดัรายการอืน่ทดแทนเนือ่งจากอุทยานไดร้วมคา่ใชจ้า่ยไวท้ ัง้หมดแลว้  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

วนัทีส่าม มหาศาลาประชาคม(ชมดา้นนอก) – พพิธิภณัฑเ์ขือ่นสามผา – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเจ ีย่ฟางเป่ย                   

กรงุเทพฯ (สวุรรณภูม)ิ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญใ่จกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้
แบรนดช์ัน้นํา และแบรนดท์อ้งถิน่กว่า 3,000 รา้น รวมถงึรา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ และมี Landmark 
สําคัญคอื Liberation Monument ทีส่รา้งขึน้เมื่อไดรั้บชัยชนะในสงครามต่อตา้นญี่ปุ่ นปี 1937-1945 ใหท้่านเดนิชม
และชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย  
 

 
 

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 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

01 – 03 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

15 – 17 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

22 – 24 มนีาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

05 – 07 เมษายน 2562 11,999 11,999 2,500 4,900 

13 – 15 เมษายน 2562 20,999 20,999 3,500 6,900 

15 – 17 เมษายน 2562 20,999 20,999 3,500 6,900 

19 – 21 เมษายน 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

03 – 05 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

10 – 12 พฤษภาคม 2562 10,999 10,999 2,500 4,900 

17 – 19 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 2,500 4,900 

31 พ.ค. – 02 ม.ิย.2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

14 – 16 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

28 – 30 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

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

 



 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 คา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  

    **สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้** 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  

**ในกรณทีีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุป๊) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทํา 

วซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญ่ชําระคา่ทปิ

เทา่กนั** 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิเต็มจํานวนเพือ่สํารองทีน่ั่ง  
2.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่ว่ากรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
3.การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

4.คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณทีีน่ักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีชือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณใีดๆ 

2. กรณนีักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
 
 
 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จา่ยจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้กน่ักท่องเทีย่ว เช่น การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบิน 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนื

เงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบินเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ําหรบัผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่าง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางสําหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยินดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิ่ม
จากการทีม่นีักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ ิไดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดินทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง  ทัง้นี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ ิไดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
 
 

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เนือ่งจากรฐับาลทอ้งถิน่ตอ้งการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเก ีย่วกบัการนําแบตเตอร ีส่ํารองขึน้ไปบนเคร ือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ
จํากดัจํานวน  
4.2 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ํารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
5. หา้มนําแบตเตอรีส่ํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณ ี

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

 
 

 

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 ์


