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

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

บนิ THAI SMILE (WE) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.30 น. น าทุกท่านเหนิฟ้าสู ่นครฉงชิง่ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่WE684 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการ

เดนิทาง) 
14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ์ประเทศจีน น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหวูห่ลง เมอืงหวูห่ลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉง

ชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงู ท าใหเ้มอืงนี้มป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีมน่ ้า
อูเ่จยีงไหลตดัผา่นกลางเมอืง เมอืงหวูห่ลงอยูห่า่งจากเมอืงฉงชิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอด

เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HUPO HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 

 OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG เป็นผลงานทีส่รา้งสรรคแ์ละน าเสนอโดย จางอีโ้หมว ซึง่
ทางการจนีทุ่มเงนิ กว่า 300 ลา้นหยวนเนรมติหุบเขาเถา้หยวนของอู่หลง ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงู หุบเหว และความ

เงยีบสงบของธรรมชาตเิป็นฉากหลงั เวทกีลางแจง้ในหบุเขาทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 2,000 คน ถ่ายทอดเรือ่งราววถิชีวีติ
และประวัตศิาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผ่านตัวละครกวา่ 500 ชวีติ โดยมคีนลากเรอื เป็นผูเ้ลา่ประกอบการรอ้งเพลงสด

ของนักแสดงกวา่ 100 ชวีติ ตลอดการแสดงกวา่ 70 นาท ีและการใชเ้ลเซอร ์ระบบแสง ส ีเสยีง สดุตระการตา 

 (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร์) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

วนัทีส่อง หวูห่ลง – ฉงชิง่ OPTION TOUR : อทุยานเขานางฟ้า – อทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์

– จดุชมววิระเบยีงแกว้ (รวมรถไฟเล็ก,ลฟิท,์รถอทุยาน) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 4 A ของประเทศจนี 

อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าอวู่เจยีงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน ้าทะเล มยีอดเขาสูงสดุที ่2,033 เมตร 
อทุยานเขานางฟ้ามชีือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกันไปในแตล่ะฤด ูจนไดรั้บการขนานนามว่า

เป็นดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุ่งหญา้เลีย้งสัตว ์และมลีานหมิะในฤดู
หนาว และภเูขานางฟ้ายังเป็นเขตทุง่หญา้เลีย้งสตัวอ์นัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจนี 

(ส าหรับลกูคา้ทีไ่ม่มคีวามประสงคซ์ือ้ทัวรเ์สรมิเพิม่เตมิ สามารถพักผ่อนรอคณะอยู่ทีโ่รงแรม หรอืเดนิเลน่ไดท้ีถ่นนคน

เดนิรอคณะกลบัมารับทา่น เพือ่เดนิทางไปทานอาหารกลางวนัพรอ้มกนั) 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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

ท าใหเ้กดิเป็นบอ่หลมุขนาดใหญ่ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมบีางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมอืนกบัสะพานทอดขา้ม
ระหว่างภูเขา น าท่านโดยสารลฟิทแ์กว้ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะ

พบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุ่มสะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุ
ออกไปคลา้ยกบัสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทง

ไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่นเขา้ไป
นอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมดืด า ภายในอทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจดุแวะพักของคน

เดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่นสมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถ่ายท า
หนังเรือ่ง “ศกึโคน่บัลลังกว์ังทอง” จากนัน้น าทา่นตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้ จุด

ทอ่งเทีย่วแห่งใหมล่า่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 

11 เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิที่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หุบเขา 

(ส าหรับลกูคา้ทีไ่ม่มคีวามประสงคซ์ือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่เตมิ สามารถรอคณะอยูท่ีโ่รงแรม หรอืเดนิเลน่ทีถ่นนคนเดนิรอคณะ
กลบัมารับทา่น เพือ่ทานอาหารค า่ และเดนิทางกลบัเมอืงฉงชิง่พรอ้มกนั) 



 

หมายเหต ุ: รายการทัวรเ์สรมินีป้ระกอบดว้ย 1.อทุยานเขานางฟ้า(รวมน่ังรถไฟเล็ก) 2.อทุยานแหง่ชาตหิลุม
ฟ้า 3 สะพานสวรรค(์รวมลฟิท ์และรถอทุยาน) 3.ระเบยีงแกว้ ราคาทา่นละ 800 หยวน ลกูคา้ทีส่นใจสามารถ
ตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร)์ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครฉงชิง่ ฉงชิง่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องจนี และเป็นเมอืงทีม่ี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจนี ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น ้าเจยีหลงิ มพีืน้ทีต่ดิกับมณฑลหู

เป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนา เป็นเมอืงทา่ทีส่ดุทันสมัย 
จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเร็วมาก ๆ ทัง้การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ

ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจ ี

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ TIANYOU HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

หมายเหต ุ: หากเกดิกรณีทีท่างอุทยานประกาศปิด หรอืไมอ่นุญาตใหไ้ปชมววิ ณ ระเบยีงแกว้ ดว้ยเหตผุล
ของอุทยานฯ จะไมม่กีารคนืเงนิ หรอืจดัรายการอืน่ทดแทนเนือ่งจากอุทยานไดร้วมคา่ใชจ้า่ยไวท้ ัง้หมดแลว้  

 

 
 

 
 

 

 
 

 



วนัทีส่าม มหาศาลาประชาคม(ชมดา้นนอก) – พพิธิภณัฑเ์ขือ่นสามผา – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย                   

กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม หรอืตาหลีถ่ังในภาษาจนีกลาง เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ประจ านครฉงชิง่ เป็นที่
ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครส าหรับประชาชน มคีวามจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคม

ตา้หลีถ่ัง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทยีนถาน

ทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  

 
จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ามผา หรอื พพิธิภัณฑฉ์งชิง่ เป็นพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตชิัน้ 1 (The National First-

class Museum) ทีพ่ลาดไม่ได ้ตอ้งไปเยีย่มชมหากเดนิทางมาทีเ่มอืงฉงชิง่ พพิธิภัณฑเ์ปิดบรกิารมาตัง้แตปี่ พ.ศ.

2594 ไดม้กีารปรับปรุงใหมแ่ละเริม่เปิดใหบ้รกิารอกีครัง้เมือ่ 18 มถินุายน พ.ศ.2548 พพิธิภณัฑแ์หง่นีม้พีืน้ทีก่วา่ 

30,000 ตร.ม. ซึง่พืน้ทีจั่ดแสดงแบง่ออกเป็น 4 ชัน้ ดงันี ้ 

ชัน้ที ่1 มหีอ้งแสดงความงดงามและความเป็นมาของสามผา  

ชัน้ที ่2 เป็นหอ้งแสดงประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมโบราณบายู  

ชัน้ที ่3 เป็นหอ้งแสดงประวตัศิาสตรก์ารท าสงครามกบัญีปุ่่ น  

ชัน้ที ่4 เป็นหอ้งแสดงวตัถโุบราณทางวฒันธรรม  

 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้
แบรนดช์ัน้น า และแบรนดท์อ้งถิน่กว่า 3,000 รา้น รวมถงึรา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ และม ีLandmark 

ส าคัญคอื Liberation Monument ทีส่รา้งขึน้เมื่อไดรั้บชัยชนะในสงครามต่อตา้นญีปุ่่ นปี 1937-1945 ใหท้่านเดนิชม

และชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย  
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุ ีห้มา่ลา่ฉงชิง่ 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ์ 

16.10 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE685 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา* 

 

**โรงแรมทีพั่ก และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสม  
และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก** 

 
ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้ 

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
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 มถินุายน 2562 9,999 9,999 2,500 4,900 

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

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

 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  

    **ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้** 

  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี  

**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป) ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท า 

วซีา่เพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท** 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญช่ าระคา่ทปิ

เทา่กนั** 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 



 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเต็มจ านวนเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2.นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆให ้
ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3.การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

4.คณะทัวรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกบัคณะ 

 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื

เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 



5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. กรณุาเตรยีมของใชส่ว่นตัว เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบูแ่ชมพ ูของตัวสว่นตัวไปเอง เนือ่งจากรัฐบาลทอ้งถิน่ตอ้งการ
รักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีาร
จ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์  

 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับต ารวจตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

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

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

ไนจเีรยี 21.คาซคัสถาน 22.รัฐปาเลสไตน ์


