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วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ฉงชิง่ – ชอ้ปป้ิงหงหยาตง้ 

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

บนิ THAI SMILE (WE) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ และ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.30 น. น าทุกท่านเหนิฟ้าสู ่นครฉงชิง่ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่WE684 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ระหวา่งการ
เดนิทาง) 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเป่ย ์ประเทศจีน น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่นครฉงชิง่ ฉงชิง่เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจนี ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น ้าเจยีหลงิ มพีืน้ทีต่ดิกับมณฑลหู

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

ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 
น าทกุทา่นสู ่หงหยาตง้ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ ทีเ่ป็นทัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ป

ป้ิง และจดุชมววิรมิแมน่ ้าเจยีหลงิ ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนอกีหนึง่แลนดม์ารก์ ทีต่อ้งมาใหไ้ดเ้มือ่มาเยอืนนครฉงชิง่ ใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง หวูห่ลง – ชมมรดกโลกอทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมลฟิท ์และรถอทุยาน)             

จดุชมววิระเบยีงแกว้  OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหวูห่ลง เมอืงหวูห่ลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉงชิง่ เป็น
เมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงู ท าใหเ้มอืงนี้มป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่น ้าอูเ่จยีง

ไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองหวู่หลงอยู่ห่างจากเมอืงฉงชิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอด
เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(มรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงอู่หลงประมาณ 18 
กโิลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิระดับ 5A ทีเ่กดิจากการยุบตัวของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิเป็นบอ่หลมุขนาดใหญ่

ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมบีางสว่นเป็นโพลงทะลุเหมอืนกับสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา น าท่านโดยสาร
ลฟิทแ์กว้ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชม

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 

สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรค์
กบัโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่าม

คอื สะพานมังกรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมดืด า ภายใน
อทุยานแห่งชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แต่ในสมัย

ราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจดุนีเ้องทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยท าหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง”  

 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันยีภาพของอทุยานฯ ณ ระเบยีงแกว้ จดุทอ่งเทีย่วแห่งใหม่ลา่สดุของอทุยานฯ 
ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร 

ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่

ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  MOUNTAIN VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
OPTION TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION WULONG เป็นผลงานทีส่รา้งสรรคแ์ละน าเสนอโดย จางอีโ้หมว ซึง่

ทางการจนีทุม่เงนิ กวา่ 300 ลา้นหยวนเนรมติหุบเขาเถา้หยวนของอู่หลง ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขาสงู หุบเหว และความ

เงยีบสงบของธรรมชาตเิป็นฉากหลงั เวทกีลางแจง้ในหุบเขาทีส่ามารถจุผูช้มไดถ้งึ 2,000 คน ถ่ายทอดเรือ่งราววถิชีวีติ
และประวตัศิาสตรข์องผูค้นเมอืงฉงชิง่ ผ่านตัวละครกวา่ 500 ชวีติ โดยมคีนลากเรอื เป็นผูเ้ลา่ประกอบการรอ้งเพลงสด

ของนักแสดงกวา่ 100 ชวีติ ตลอดการแสดงกวา่ 70 นาท ีและการใชเ้ลเซอร ์ระบบแสง ส ีเสยีง สดุตระการตา 

 (ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง 400 หยวน/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวร์) 

 

วนัทีส่าม ชมมรดกโลกถ า้ฝหูยง (รวมกระเชา้) – ฉงชิง่ – ลอ่งเรอืชมเมอืงสองฝั่งแมน่ า้แยงซเีกยีงยามค า่

คนื 

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ถ า้ฝูหยง ถ ้ามรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 4A ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฝหูยง หา่งจากเมอืงอูห่ลง
ประมาณ 21 กโิลเมตร มโีถงถ ้าใหญท่ีม่พีืน้ที ่37,000 ตารางเมตร เต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกวา่ 30 ชนดิ ถ ้านีถ้กู

คน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการส ารวจร่วมกนัของประเทศจนีและออสเตรเลยี มกีารประเมนิผลอยูใ่น
ระดบัทีเ่ป็นถ ้ามหัศจรรยข์องโลก ถ ้าฝหูยงตง้ แปลวา่ ถ ้าดอกไม ้คงเป็นเพราะสวยงามเหมอืนดอกไมเ้ลยตัง้ชือ่แบบนี ้

ตัง้อยู ่กโิลเมตร เป็นถ ้าหนิแร่แคลไซด ์ถ า้ฝูหยงตง้ ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นถ า้ทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี และ
หนังสอื Chinese National Geography ยกย่องใหเ้ป็น "NO.1 cave in the world" 

 

 



 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่นครฉงชิง่ ฉงชิง่เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็นเมอืงทีม่ขีนาด

ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยู่ในบริเวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น ้าเจยีหลงิ มพีื้นทีต่ดิกับมณฑลหูเป่ย ์
หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนา เป็นเมอืงทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึ

ท าใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเร็วมาก ๆ ทัง้การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ
ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 

 
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีงชมววิเมอืงฉงชิง่ในยามค า่คนื เมอืงฉงชิง่เป็นเมอืงทีม่แีม่น ้าสายส าคัญ

อยา่งแมน่ ้าแยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดทัง้เมอืง จงึท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามทันสมัยมาก ๆ โดยเฉพาะบรเิวณ

รมิสองฝ่ังแม่น ้าทีม่กีารเจรญิเตบิโตของเมอืงอย่างรวดเร็ว มตีกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย เป็นภูมทิัศน์ทีง่ดงามโดดเด่น 
ยามค า่คนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่นี้จะมแีสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่น ้าอย่างงดงาม ประกอบกับเมอืงฉงชิง่มี

อากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น ้าแยงซเีกยีง เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟาก
ฝ่ังแมน่ ้า  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ MING SHANG YUAN LIN  HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่  มหาศาลาประชาคม(ชมดา้นนอก) – พพิธิภณัฑเ์ขือ่นสามผา – ถนนคนเดนิบา้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ 

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  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของมหานครฉงชิง่ ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเก่า

หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ขว่ เพราะทีน่ี่ยังคงรักษาวถิี
ชวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมอืงไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่รีูปทรงโบราณ แหล่ง

ผลติสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีส่บืทอดกจิการตอ่กันมาหลายรุ่น ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของ
คาว มใีหล้องชมิลองกนิกนั หรอืจะชมขัน้ตอนกนัท ากนัเลยก็มใีหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจนีอนุรักษ์ไวต้ลาดนี้ไว ้เนื่องมาจากมี

ประวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัยเริม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่ จนถงึยุครุ่งเรอืงดา้นการเป็นเมอืงทา่ในราชวงศห์มงิ มจีุดเดน่

การผนวกวัฒนธรรมเกา่แก่ ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณ เป็นแหลง่ผลติสนิคา้
พืน้เมอืงตกทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นรวมถงึทกุวนันี้ 



 

 
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 

ไมร่วมต ัว๋ 

เพิม่พเีรยีต 

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

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

เพิม่พเีรยีต 

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 

เพิม่พเีรยีต 

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

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

เพิม่พเีรยีต 

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

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

เพิม่พเีรยีต 

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

 
 

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

 



 

 
 



 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 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** 



 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น **เด็กและผูใ้หญช่ าระคา่ทปิเทา่กัน** 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง 
2.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

4.คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก
คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด

ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

6.  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่ตอ้งการรักษา

สิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไมม่บีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 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 ์


