
 

 

 

 

เท่ียวครั้งเดียวได ้2 มรดกโลก ชมผาหินแกะสลกัตา้จู ๋มรดกโลกทางวฒันธรรม 

สมัผสัความมหศัจรรยม์รดกโลกทางธรรมชาต ิอุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์ 

นัง่รถไฟเล็กชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหศัจรรย ์

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ แหลง่ชอ้ปยอดนิยม หงหยาตง้ และถนนคนเดินเจีย่ฟางเป่ย 

พิเศษ !!  เท่ียวเต็มๆ ไม่ลงรา้นชอ้ปรฐับาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาเริม่ตน้ 16,888 บาท  พกัระดบั 4 ดาว 

เดินทางเดือน กรกฎาคม – ตลุาคม 2560 
เดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE  สะสมไมล ์ROP ได ้50% 

FAIRY TAIL OF CHONGQING 4D3N BY WE 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงช่ิง – หวู่หลง 

07.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 

เคานเ์ตอร ์E สายการบิน THAI SMILE (WE) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกตรวจเช็คกระเป๋าสมัภาระ และเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

10.30 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่ นครฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE684 

สายการบนิ THAI SMILE ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A320 จ านวน 168 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉงช่ิงเจยีงเป่ย ์ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รบักระเป๋าสัมภาระเรียบ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหวู่หลง เมืองหวู่หลงเป็นเมืองตาก

อากาศ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้ม

ดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองน้ีมีป่าไมแ้ละพ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้าอู่เจียงไหลตดัผ่าน

กลางเมือง เมืองหวู่หลงอยูห่่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 170 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษ

ตลอดเสน้ทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง  (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HONG FU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง อุทยานแห่งชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(ลิฟทแ์กว้+รถอุทยาน+รถกอลฟ์) – อุทยานเขา

นางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) – ฉงช่ิง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์ (มรดกโลก) ตั้งอยูห่า่งจาก

เมืองอู่หลงประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ระดบั 5A ท่ีเกิดจากการยุบตวั

ของเปลือกโลก ท าใหเ้กิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วน

เป็นโพลงทะลุเหมือนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่ง

ภูเขา น าท่านโดยสารลิฟทแ์กว้ลงไปสู่หุบเหวเบ้ือง

ล่างท่ีระดบัความลึกประมาณ 80 เมตร เม่ือลงไป

ถึงแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดินเทา้เท่ียวชมความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค ์



(กลุ่มสะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคือสะพาน

มงักรสวรรค ์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เม่ือมองทะลุออกไปคลา้ยกบัสะพานเชื่อมสวรรคก์บั

โลกมนุษย ์ สะพานแหง่ท่ีสองคือ สะพานมงักรเขียว ลกัษณะเป็นหนา้ผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า 

และสะพานแหง่ท่ีสามคือ สะพานมงักรด า ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสง

ผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมืดด า ภายในอุทยานแหง่ชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ ยงัมีโรง

เตียมเก่าๆ ซ่ึงเป็นจุดแวะพกัของคนเดินทางในสมยัก่อนตั้งแต่ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 618-

907) และจุดน้ีเองท่ีจางอ้ีโหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถ่ายท าหนังเร่ือง “ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง” 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟ

เล็ก) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดับ 4 A 

ของประเทศจีน อยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าอวูเ่จียง

ในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

มียอดเขาสูงสุดท่ี 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้า

มีชื่อเสียงในเร่ืองความสวยงามทางธรรมชาติท่ี

แตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู จนไดร้บัการขนานนาม

ว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 ส่ิงมหัศจรรย์ คือ มีป่าไม้

หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์

และมีลานหิมะในฤดูหนาว และภูเขานางฟ้ายงัเป็น

เขตทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์อันดับ  1 ทางภาคใต้ของ

ประเทศจีน 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ นครฉงช่ิง ฉงชิ่งเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ของจีน และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 ของจีน ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแม่น ้าแยงซีเกียงมา

บรรจบกบัแม่น ้าเจียหลิง มีพ้ืนท่ีติดกบัมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและส่านซี และดว้ย

ความท่ีฉงชิ่งตั้งอยู่ในท าเลท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา เป็นเมืองท่าท่ีสุดทันสมัย จึงท าใหเ้มืองแห่งน้ี

เติบโตเร็วมาก ๆ ทั้งการเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา รวมทั้ง

การท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

30 นาที) 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 



วนัที่สาม ฉงช่ิง – ตา้จู ๋- ผาหินแกะสลกัเขาเป่ยซาน – หงหยาตง้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตา้จู๋ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2ช.ม.) น าท่านชม ผาหิน

แกะสลกัตา้จู๋ (รวมรถแบตเตอร่ี) ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโกใ้น

ปี ค.ศ.1999  งานหินแกะสลักของตา้จู๋เป็นศิลปะสมยัราชวงศถ์ังและซ่ง ลว้นแลว้แต่น าเสนอ

เร่ืองราวทางพุทธศาสนานิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรชัญาค าสอนของขงจื๊ อท่ีชาว

จีนเคารพนับถือ และเป็นอีกกลุ่มงานหินแกะสลกัทางพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียง 1 ใน 4 แห่ง

ของจีน คือ ถ ้าผาโม่เกาคู ท่ีเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ถ ้าพระพุทธหลงเหมินท่ีลัว่หยาง และถ ้า

ผาหยุนกงั ท่ีตา้ถง มณฑลซานซี ซ่ึง 3 แหง่น้ันเป็นศิลปะถ ้าสมยัเร่ิมตน้ของจีน ส่วนตา้จู๋เป็นงาน

ศิลปะถ ้ายุคหลัง (คริสต์ศตวรรษท่ี 9-13) ท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงาม น าท่านชมความงดงาม 

งานศิลป์หินแกะสลัก ท่ี เขาเป่าต่ิงซาน  มีความสูงเหนือระดับน ้ าทะเล  527.83 เมตร 

ประกอบดว้ยกลุ่มรูปสลกัพระพุทธรูป 13 กลุ่ม ซ่ึงมีรูปสลกัอยู่กว่า 10,000 ชิ้ น ตามแนวยาว

ของหน้าผากว่า 500 เมตร ซ่ึงทั้งหมดเป็นรูปแบบศิลปะการแกะสลกัหินสมยัราชวงศซ่์ง เช่น 

พระพุทธเจา้ปางปรินิพพาน รูปสลกัเจา้แม่กวนอิมพนัมือ วฏัสงัสาร หรือวงเวียนชีวิต พระศรี

อาริยเมตไตรย อิสระเท่ียวชมและถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

  

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบั เมืองฉงช่ิง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 2ช.ม.) 

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ หงหยาตง้ ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน

โบราณ ท่ีเป็นทั้งตลาดของกิน แหล่งชอ้ปป้ิง และจุดชมวิวริมแม่น ้าเจียหลิง ท่ีน่ีเปรียบเสมือนอีก

หน่ึงแลนด์มาร์ก ท่ีตอ้งมาใหไ้ดเ้ม่ือมาเยือนนครฉงชิ่ง ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายภาพ

และเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 



วนัที่สี ่ มหาศาลาประชาคม - ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินเจีย่ฟางเป่ย –กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม มหาศาลาประชาคม หรือตาหล่ีถงัใน

ภาษาจีนกลาง เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ประจ านครฉงชิ่ง 

เป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัสามารถใชเ้ป็นโรง

ละครส าหรบัประชาชน มีความจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน 

ศาลาประชาคมตา้หล่ีถงั สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2494 แลว้

เสร็จสมบูรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลอง

แบบมาจากหอเทียนถานท่ีเมืองหลวงปักก่ิง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย 

ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไป

ด้วยร้านค้าแบรนด์ชั้นน า และแบรนด์ท้องถ่ินกว่า 

3,000 รา้น รวมถึงรา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาด

ใ ห ญ่  แ ล ะ มี  Landmark ส า คั ญ คื อ  Liberation 

Monument ท่ีสรา้งขึ้ นเม่ือไดร้บัชยัชนะในสงครามต่อตา้นญ่ีปุ่นปี 1937-1945 ใหท่้านเดินชม

และชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย **อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกใหก้ารชอ้ปป้ิง** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงช่ิงเจยีงเป่ย ์ 

16.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE685 

18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**สถานท่ีท่องเท่ียว และโรงแรมท่ีพกั อาจจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั** 

**โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

คณะยนืยนัการเดินทางที่ 15 ท่านมีหวัหนา้ทวัร ์

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

14 – 17 กรกฎาคม 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

21 – 24 กรกฎาคม 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

28 – 31 กรกฎาคม 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

18 – 21 สงิหาคม 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

08 – 11 กนัยายน 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

15 – 18 กนัยายน 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

22 – 25 กนัยายน 2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

29 ก.ย. – 02 ต.ค.2560 16,888 16,888 16,888 3,500 10,888 

06 – 09 ตลุาคม 2560 17,888 17,888 17,888 4,000 11,888 

13 – 16 ตลุาคม 2560 17,888 17,888 17,888 4,000 11,888 

15 – 18 ตลุาคม 2560 17,888 17,888 17,888 4,000 11,888 

22 – 25 ตลุาคม 2560 20,888 20,888 20,888 5,000 14,888 

27 – 30 ตลุาคม 2560 17,888 17,888 17,888 4,000 11,888 

29 ต.ค. – 01 พ.ย.2560 17,888 17,888 17,888 4,000 11,888 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 160 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าวีซ่าแบบกรุป๊ท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท   

     (ส าหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีท่ีทางรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียว  

     ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  

     ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ    

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพื่อส  ารองที่นัง่  



2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร  ทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี  ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก



วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิม ข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จงึไม่มีบรกิารท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า   

วีซาจีนท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากทางบริษัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ัตร APEC และโปรดดูแลรกัษาบัตร

ของท่าน หากท่านท าบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพื่อด าเนินการเรือ่งตา่งๆ 

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน!! 
 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

 ส าเนารูปถ่ายส ีฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.  

สถานทูตปฏิเสธ รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจาก

ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

 



ตวัอย่างส าเนาท่ีไดม้าตรฐาน 

 


