


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	-	เมืองอูหลง พักที่	HONG	FU	HOTEL
ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

2 อุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค	-	ลิฟทแกวอูหลง	-
ระเบียงแกว	-	อุทยานเขานางฟา	-	เมืองฉงชิ่ง

พักที่	THE	BOUTIQUE
HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานโบราณฉือชี่โขว	-	มหาศาลาประชาคม	-	หงหยาตง
พักที่	THE	BOUTIQUE
HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือ
เทียบเทา

4 วัดหลัวฮ่ันซื่อ	-	ถนนคนเดินเจี่ยฟ างเปย	-	ทาอากาศยาน
เมืองฉงชิ่ง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿17,888
฿14,888 ฿17,888	฿14,888 ฿17,888	฿14,888 ฿3,500

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿25,888
฿22,888 ฿25,888	฿22,888 ฿25,888	฿22,888 ฿5,000



สายการบิน	THAI	SMILE	ใชเครื่อง	AIRBUS	A320	จํานวน	168	ทีน่ัง่

ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	3

เคานเตอร	E	สายการบิน	THAI	SMILE	(WE)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คกระเปาสัมภาระ	และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
10.30	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	นครฉงชิง่	ประเทศจีน	โดยเทีย่วบินที	่WE684

ชวงบาย
14.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินฉงชิง่เจียงเป ย	ประเทศจีน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

กระเปาสัมภาระเรียบ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหวูหลง	เมืองหวูหลงเป็นเมืองตากอากาศ	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

เมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่อยูทามกลางหุบเขาโอบลอมดวยภูเขาสูง	ทําใหเมืองน้ีมีป าไมและพื้นที่สีเขียวเยอะและ
อากาศดี	มีแมน้ําอูเจียงไหลตัดผานกลางเมือง	เมืองหวูหลงอยูหางจากเมืองฉงชิ่งประมาณ	170	กิโลเมตร	ถนน
เป็นทางดวนพิเศษตลอดเสนทาง	ทานสามารถชมวิวทิวทัศนที่สวยงามไดตลอดสองขางทาง	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาที)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HONG	FU	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ

เมืองอูหลง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
ใตของเมืองฉงชิ่ง	เป็นเมืองที่โอบลอมดวยภูเขาสูง	มีแมน้ําอูเจียงตัดผานเป็น
แมน้ําสายหลักในเมืองอูหลง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HONG	FU	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



จัดทีน่ัง่แบบ	3-3	มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจายเพิม่เติม

**	OPTIONAL	TOUR	:	หากลูกคาทานใดตองการชมโชว	IMPRESSION	WULONG	สามารถติดตอซื้อ
บัตรไดทีไ่กดทองถิน่	หรือหัวหนาทัวรไทย	ราคาทานละ	300	หยวน**	IMPRESSION	WULONG	เป็นผล
งานที่สรางสรรคและนําเสนอโดย	จางอี้โหมว	ซึ่งทางการจีนทุมเงินกวา	300	ลานหยวน	เนรมิตเวทีกลางแจงที่
เลนในหุบเขาเถาหยวนของอูหลง	หอมลอมไปดวยภูเขาสูง	มีหุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติเป็นฉาก
หลัง	มีพื้นที่การแสดงที่สามารถจุผูชมได	2,000	คน	ถายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตรของผูคนเมืองฉง
ชิ่ง	ผานตัวละครกวา	500	ชีวิต	โดยมีคนลากเรือ	เป็นผูเลาประกอบการรองเพลงสดของ	ประกอบดวยเลเซอร
ระบบแสง	สี	เสียง	สุดยิ่งใหญ	ตลอดการแสดงความยาว	70	นาที
*	การแสดงจะมีวันละ	1	รอบ	เริม่เวลา	20.30	น.	
*	ราคาบัตรรวมรถ	รับ-สง	จากทีพ่ัก	และไกดทองถิน่จะเป็นคนพาไปชมการแสดง
*	ราคาผูใหญและเด็กราคาเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติหลุมฟ า	3	สะพานสวรรค	(มรดกโลก)	ตั้งอยูหางจากเมืองอูหลง

ประมาณ	18	กิโลเมตร	เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ	ระดับ	5A	ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก	ทําใหเกิดเป็น
บอหลุมขนาดใหญที่ลึกประมาณ	300-500	เมตร	และมีบางสวนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดขามระหวาง
ภูเขา
นําทาน	โดยสารลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงไปถึงแลวจะพบ

กับเสนทางเดินเทาเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของกลุมสะพานสวรรค	(กลุมสะพานหินธรรมชาติที่
ใหญที่สุดในเอเชีย)	ซึ่งประกอบดวย	3	สะพาน	แหงแรกคือสะพานมังกรสวรรค	ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ	เมื่อ
มองทะลุออกไปคลายกับสะพานเชื่อมสวรรคกับโลกมนุษย	สะพานแหงที่สองคือ	สะพานมังกรเขียว	ลักษณะเป็น
หนาผาทิ่มแทงไปในทองฟา	และสะพานแหงที่สามคือ	สะพานมังกรดํา	ลักษณะเป็นโตรกหนาผาอยูในสวนที่
แคบที่สุด	แสงผานเขาไปนอย	ทําใหดูคอนขางมืดดํา	ภายในอุทยานแหงชาติหลุมฟา-สะพานสวรรค	ยังมีโรงเตี
ยมเกาๆ	ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยกอนตั้งแตในสมัยราชวงศถัง	(ค.ศ.	618-907)	และจุดน้ีเองที่จาง
อี้โหมวใชเป็นฉากในหนังการถายทําหนังเรื่อง	“ศึกโคนบัลลังกวังทอง”
จากน้ันนําทานตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ	ณ	ระเบียงแกว	จุดทองเที่ยวแหงใหมลาสุด

ของอุทยานฯ	ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ยื่นออกไปจากขอบหนาผา	11	เมตร	มีความ
กวาง	26	เมตร	ออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญทั้งในประเทศจีนและตางประเทศ	เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญที่สุด
ในเอเชีย	ใหทานไดชื่นชมทัศนียภาพโดยรอบ	และดานลางที่สามารถมองทะลุไปยังกนหุบเขา	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	อุทยานเขานางฟ า	(รวมรถไฟเล็ก)	อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ	4	A	ของ

ประเทศจีน	อยูทางตอนเหนือของแมน้ําอวูเจียงในระดับความสูง	1,900	เมตรจากระดับน้ําทะเล	มียอดเขาสูงสุด
ที่	2,033	เมตร	อุทยานเขานางฟามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกตางกันไปในแตละฤดู	จน
ไดรับการขนานนามวาเป็นดินแดนแหง	4	สิ่งมหัศจรรย	คือ	มีป าไมหนาแนน	มียอดเขาประหลาด	มีทุงหญาเลี้ยง
สัตว	และมีลานหิมะในฤดูหนาว	และภูเขานางฟายังเป็นเขตทุงหญาเลี้ยงสัตวอันดับ	1	ทางภาคใตของจีน
นําทานเดินทางกลับสู	นครฉงชิง่	ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน	และเป็นเมืองที่มี

ขนาดใหญเป็นอันดับ	8	ของจีน	ตั้งอยูในบริเวณที่แมน้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแมน้ําเจียหลิง	มีพื้นที่ติดกับ
มณฑลหูเปย	หูหนัน	กุยโจว	เสฉวนและสานซี	และดวยความที่ฉงชิ่งตั้งอยูในทําเลที่เอื้อตอการพัฒนา	เป็นเมือง
ทาที่สุดทันสมัย	จึงทําใหเมืองแหงน้ีเติบโตเร็วมาก	ๆ	ทั้งการเป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ	การเงิน	การคมนาคม
การศึกษา	รวมทั้งการทองเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน	(ใชเวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาที)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่THE	BOUTIQUE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



กรณีทีท่างอุทยานประกาศปิด	หรือไมอนุญาตใหไปชมวิว	ณ	ระเบียงแกว	ดวยเหตุผลของอุทยา
นฯ	จะไมมีการคืนเงิน	หรือจัดรายการอื่นทดแทน	เน่ืองจากอุทยานไดรวมคาใชจายไวทัง้หมดแลว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อุทยานหลุมฟาสะพานสวรรค	ภูผาที่นาอัศจรรย	ชม	3	สะพานสวรรค	แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหมลาสุดที่ไดรับการรับรองจากยูเนสโกใหเป็น
มรดกโลกทางธรรมชาติในปี	ค.ศ.2007	นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดานลางยัง
เป็นที่ตั้งของ	บานโบราณกลางหุบเขา	เป็นฉากใหญที่ใชถายทําภาพยนตร
เรื่อง	ศึกโคนบัลลังกวังทอง	ลาสุดเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮอลีวูด	เรื่อง
TRANSFORMERS	4

ลิฟทแกว	ลงไปสูหุบเหวเบื่ ้องลางที่ระดับความลึกประมาณ	80	เมตร	เมื่อลงถึง
แลวจะพบกับเสนทางดานลาง	ใหทานเที่ยวชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติ
ของกลุมสะพานสวรรค

ชม	ระเบียงกระจกใส	ขนาดใหญ	กวาง	26	ตารางเมตร	ยื่นออกมาจากหนาผา
ของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยานหลุมฟา	3	สะพานสวรรค	เป็นจุดชมวิวแหงใหมใน
อุทยาน	ดวยความสูงถึง	1,200	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อุทยานเขานางฟา	อุทยานทองเที่ยวทางธรรมชาติระดับ	4A	ของประเทศจีน
ไดรับการขนานนามวาเป็นดินแดน	4	สิ่งมหัศจรรย	คือมีป าไมหนาแนน,	ยอด
เขาประหลาด,	ทุงหญาเลี้ยงสัตวและลานหิมะ

เมืองฉงชิ่ง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็นมหานคร	1	ใน	4	ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	THE	BOUTIQUE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หมูบานโบราณฉือชีโ่ขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู

อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว	อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุค
สมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
นําทานแวะ	รานนวดฝ าเทา	ชมการสาธิตการนวดเทาดวยตัวยาสูตรพิเศษ	ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอน

คลายความเครียด	ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	มหาศาลาประชาคม	หรือตาหลี่ถังในภาษาจีนกลาง	เป็นหน่ึงในสัญลักษณประจํานครฉงชิ่ง	เป็น

ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร	และยังสามารถใชเป็นโรงละครสําหรับประชาชน	มีความจุไดมากกวา	4,000	คน
ศาลาประชาคมตาหลี่ถัง	สรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2494	แลวเสร็จสมบูรณเมื่อปี	พ.ศ.2540	ออกแบบโดยการจําลอง
แบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	หงหยาตง	ชอปป้ิงมอลลขนาดยักษในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ	ที่เป็นทั้ง

ตลาดของกิน	แหลงชอปป้ิง	และจุดชมวิวริมแมน้ําเจียหลิง	ที่น่ีเปรียบเสมือนอีกหน่ึงแลนดมารก	ที่ตองมาใหได
เมื่อมาเยือนนครฉงชิ่ง	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายภาพและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูหมอไฟเสฉวน
พักที	่THE	BOUTIQUE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เมืองโบราณ	“ฉือชี่โขว”	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอยูกลางเมืองฉงชิ่ง	หมูบานโบ
ราณฉือชี่โขว	เป็นหมูบานที่มีชนเผากลุมนอยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู
อาคารบานเรือนภายในหมูบานคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว
อิสระใหทานสัมผัสกลิ่นอายยอนยุคสมัยราชวงศซง	หมิง	ชิง	เลือกซื้อของที่
ระลึกหรือของฝาก	นักทองเที่ยวสามารถไปแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได
จากที่น่ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มหาศาลาประชาคม	(ชมและเก็บภาพบรรยากาศดานนอก)	ซึ่งจอมพลเฮอหลง
เป็นผูริเริ่มโครงการ	เพื่อใชเป็นที่ประชุมสภาผูแทน	และโรงละครของ
ประชาชน	จุคนไดกวา	4,000	คน	จําลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักกิ่ง

เป็นยานที่มีโรงแรมตั้งอยูรวมกันหลายๆโรงแรม	ภายในประเทศจีน	เขตุฉงักิง
มีประวัติศาตรมากกวา	2300ปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวย	เมนูหมอไฟเสฉวน



	พักที่	THE	BOUTIQUE	HOTEL	ระดับ	4	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสู	วัดหลัวฮัน่	วัดพุทธเกาแกอายุกวา	1,000	ปี	ตั้งอยูทามกลางวงลอมของอาคารสูงสมัยใหม	ภายในมี

รูปป้ันพระอรหันต	500	องค	พระพุทธรูปทองคําองคใหญ	จิตกรรมฝาผนังสไตลอินเดีย	ยังมีโบราณวัตถุอีกหลาย
ชิ้นที่รอดพนมาจากการปฏิวัติวัฒนธรรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานผลิตภัณฑหมอนเพื่อสุขภาพ	ANION	ใหทานไดเลือกซื้อหมอน	และชุดเครื่อง

นอนเพื่อสุขภาพ	ในรูปแบบตางๆ	มากมาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินเจีย่ฟางเป ย	ศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง	เต็มไป

ดวยรานคาแบรนดชั้นนํา	และแบรนดทองถิ่นกวา	3,000	ราน	รวมถึงรานอาหาร	และชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ
และมี	Landmark	สําคัญคือ	Liberation	Monument	ที่สรางขึน้เมื่อไดรับชัยชนะในสงครามตอตานญี่ป ุนปี	1937-
1945	ใหทานเดินชมและชอปป้ิงสินคามากมาย

**อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกใหการชอปป้ิง**

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินฉงชิง่เจียงเป ย
16.15	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	THAI	SMILE	เทีย่วบินที	่WE685
18.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

วัดหลัวฮ่ันซื่อ	เป็นวัดพุทธโบราณ	สรางขึน้เมื่อหน่ึงพันปีมาแลว	ในสมัยรา
ชวงศซง	ตัววัดตั้งอยูในยานธุรกิจและชุมชนใจกลางเมืองฉงชิ่ง

ชอปป้ิงถนนคนเดินเจี่ยฟ างเปย	ศูนยกลางทางการคาขนาดใหญใจกลางเมือง
เต็มไปดวยรานคา	กวา	3,000	รานอาหาร

ทาอากาศยานเมืองฉงชิ่ง	ตั้งอยูภาคตะวันตกของประเทศจีน	ทั้งเป็นมหานคร
ที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	และเป็นศูนยกลางของการคมนาคมทางบก	ทางน้ํา
และทางอากาศ



อิสระอาหารกลางวัน	เพื่อความสะดวกใหการชอปป้ิง
มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	
(สําหรับพาสสปอตไทย	และเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานัน้)

2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่วผู



เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,800	บาท**
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	200	หยวน/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
สําเนาหนังสือเดินทาง	ทีมี่อายุเหลือมากกวา	6	เดือน
สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ปี
การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีช่ัดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส

ปอตตัวจริงมา

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	200	หยวน/
ทริป/ตอทาน***
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
**สถานทีท่องเทีย่ว	และโรงแรมทีพ่ัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก	โดย

คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ**

คณะยืนยันการเดินทางที	่15	ทานมีหัวหนาทัวร

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล
ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม
4.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทํา	วีซา

จีนทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากทางบริษทัไมทราบกฎ
และกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา/ผูใชบัตร	APEC	และโปรดดูแลรักษาบัตรของทาน	หากทานทํา
บัตรหายในระหวางการเดินทาง	ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห	เพื่อดําเนินการ
เรื่องตางๆ

5.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง
สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
5.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
5.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
5.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

6.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี



ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


