
 

 
 

 
 

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน 
 



 

 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – ประเทศจีน – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่า
รถไฟ) 

 
03.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออก อาคาร 1 ชั ้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 

เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋า
เดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

 
06.10 น.  เดินทางสู่ประเทศจีน เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ FD556 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจาก

ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามโปรแกรม  
 

* ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง สายการบินไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง * 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (Chongqing) ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
จีน และเป็นเมือง และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำแยงซีเกียงมา
บรรจบกับแม่น้ำเจียหลิง มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสฉวนและส่านซี และด้วยความที่ฉงชิ่ง
ตั้งอยู่ในทำเลที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นเมืองท่าที่สุดทันสมัย จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้งการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศจีน 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 



 

 
 

 
 
 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ

แม่น้ำอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงที่ 2,033 เมตร อุทยานท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
อุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะ
มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัสจรรย์” ได้แก่ มีป่าไม้
หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว (รวมค่ารถไฟ)  

  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 

**OPTION SHOW : โชว์จางอวี้โหมว เมืองอู่หลงราคา 400 หยวน/ท่าน สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถาม
ได้จากหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น สำหรับท่านที่ไม่มีความประสงค์ชมโชว์หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

 
พักที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 



 

 
 

วันที่สอง เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพ้ืนที่สีเขียวเยอะและ
อากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนน
เป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ตลอดสองข้างทาง 

 

 
 

จากนั้นนำท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบียงแก้วอู ่หลง (Wulong Glass 
Bridge) จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ยื่น
ออกไปจากขอบหน้าผา 11 เมตร มีความกว้าง 26 เมตร ออกแบบโดยผู้เชี ่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและ
ต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ และด้านล่างที่
สามารถมองทะลุไปยังก้นหุบเขา 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชิง
ซ่านเฉียว  ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ตั้งอยู่ห่าง
จากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึก
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา  
 

 
 
นำท่านโดยสาร ลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบ
กับเส้นทางเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ 
เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือ สะพานมังกรเขียว 
ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือ สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผา
อยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพาน



 

 
 

สวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618 -
907) และจุดนี้เองที่จางอ้ีโหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 
พักที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  (Jeifangbei) ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ 
ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ามากกว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีท้ังอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เดินชม
และช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ 

 นำทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาต้ง (Hongyadong) ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน
โบราณ        ที่เป็นทั้งตลาดของกิน แหล่งช้อปปิ้ง และจุดชมวิวริมแม่น้ำเจียหลิง ที่นี่เปรียบเสมือนอีก
หนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องมาให้ได้เมื่อมาเยือนนครฉงชิ่งให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเลือกซื้อของ
ฝากตามอัธยาศัย 

 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) 
 



 

 
 

 
 
 นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิ่งเมืองฉงชิ่งเป็นเมืองที่มี

แม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทั้งเมือง จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองท่าที่มีความ
ทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำที่มีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว  มีตึกสูงระฟ้า
เกิดขึ้นมากมาย เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่น ยามค่ำคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านี้จะมีแสงไฟระยิบระยับส่องแสง
สะท้อนลงสู่แม่น้ำอย่างงดงาม ประกอบกับเมืองฉงชิ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี  จึงเหมาะแก่การล่องเรือใน
แม่น้ำแยงซีเกียง เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝั่งแม่น้ำ  

 



 

 
 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 
 **OPTION : ชมวิวกลางคืนเมืองฉงชิ ่ง+นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึกราคา 300 หยวน/ท่าน สำหรับท่านที่สนใจ

สามารถสอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น สำหรับท่านที่ไม่มีความประสงค์ซื้อทัวร์เสริมหัวหน้าทัวร์
จะนำท่านเข้าสู่ที่พัก 

 
พักที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่ เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉง
ชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 
 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหา

นครฉงชิ่ง ลักษณะคล้ายๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครที่อยากไปย้อนเวลากลับไปในอดีตก็ต้องไปเยือน
เมืองโบราณสือชี่โข่ว เพราะท่ีนี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทั้งสะท้อนรากเหง้าดั้งเดิมของเมืองไว้ได้อย่างดีเยี่ยม ไม่
ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่มีรูปทรงโบราณ แหล่งผลิตสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่สืบทอดกิจการต่อกันมา



 

 
 

หลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด ทั้งของหวานของคาว มีให้ลองชิมลองกินกัน หรือจะชมขั้นตอน
กันทำกันเลยก็มีให้ได้ชมกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไว้ตลาดนี้ไว้ เนื่องมาจากมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัย
เริ่มก่อสร้างราชวงศ์ซ่งจนถึงยุครุ่งเรืองด้านการเป็นเมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก่ 
ความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน และตึกรามบ้านช่องรูปทรงโบราณเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองตกทอดกัน
มารุ่นต่อรุ่นรวมถึงทุกวันนี้ 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟ 
  
 จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย 

ที ่เก็บเรื ่องราวของการสร้างเขื ่อนยักษ์ที ่ใหญ่ที ่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ตั ้งอยู ่ใจกลางมหานครทีเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อครั้ง
อดีต รวมทั้งแบบจำลองเขื่อนซานเสียพร้อมข้อมูลบอกเล่าความเป็นมาของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ 

 



 

 
 

 
  

นำท่านชมด้านนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหลี่ถังในภาษาจีน
กลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำนครฉงชิ่งเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และยังสามารถใช้เป็นโรงละคร
สำหรับประชาชน มีความจุได้มากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมต้าหลี่ถัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2494 แล้วเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจำลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักก่ิง  

 



 

 
 

 
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD553  
21.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ** 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยว 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

17,999 4,500 11,999 



 

 
 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

21,999 5,000 15,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

21,999 5,000 15,999 

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

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วันแรงงาน) 

17,999 4,500 11,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา) 

16,999 4,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วันเข้าพรรษา) 

15,999 4,500 9,999 

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

 
** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ** 

(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่

ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็น
หลัก 

 



 

 
 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ  
กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้ง

แรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศ

ยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 
10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 
ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และ
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะ



 

 
 

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 
ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า 
ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลง
นามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ
ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า
สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 



 

 
 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม
จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ
ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 
 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อย
แล้ว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สำหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือ
ไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 
หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 3 เดือน  



 

 
 

 
2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออก
โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 
สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , 
สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สำเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี 
 



 

 
 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าใน

แต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้
กำหนด จึงอาจทำให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม
คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต
การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ
ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ
เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่
ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือท้ังหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย คว ามสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 



 

 
 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน
สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ
ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที ่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุ มและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง
ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบร รจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี
ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่า ใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 
กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

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


