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NT064
ทวัรจ์นี ฉงชงิ อูห่ลง อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์[ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล] 4 วัน 3 คนื (WE)
ทัวรฉ์งชงิ จนี , 4 วัน 3 คนื , 18-21 พฤษภาคม 2566 , 1-4 มถิุนายน 2566 , 22-25 มถิุนายน 2566

MOUNTAIN VIEW HOTEL  , MIN SHAN YUAN LIN HOTEL

ฉงชงิ-อูห่ลง - อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์(รวมลฟิทแ์กว้+รถอุทยาน) – ระเบยีงกระจก – อุทยานเขานางฟ้า
(รวมรถแบตเตอร)ี

อูห่ลง – ภูเขาไป่มา –  Wulong Flying Kiss – เมอืงโบราณหยางเจยีว – ฉงชงิ – อสิระชอ้ปปิงถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย –
อสิระชอ้ปปิงหงหยาตง้ 

หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่ – ชมดา้นนอกมหาศาลาประชาคม – นงัรถไฟฟ้าทะลตุกึ

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
18-21
มถิุนายน 2566
1-4 , 22-25

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ฉงชงิ - อูห่ลง

07.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI SMILE (WE)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

10.45 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงฉงชงิ โดยสายการบนิ Thai Smile Airways (WE) เทยีวบนิท ีWE 684 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)



15.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงฉงชงิ ตังอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจนี ทังเป็นมหานครทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี
และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางน ้าํ และทางอากาศ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉงชงิ เป็นเมอืงทโีอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู
มแีม่น ้าํอู่เจยีงตัดผา่นเป็นแม่น ้าํสายหลักในเมอืงอู่หลง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
พกัท ีMOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์(รวมลฟิทแ์กว้+รถอทุยาน) – ระเบยีงกระจก – อทุยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอร)ี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์(รวมลฟิทแ์กว้+รถอุทยาน) ภผูาทน่ีาอัศจรรย ์ชม 3 สะพานสวรรค์
แหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิหลง่ใหม่ลา่สดุทไีดรั้บการรับรองจากยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007
นอกจากนีบรเิวณหบุเหวดา้นลา่งยังเป็นทตัีงของ บา้นโบราณกลางหบุเขา เป็นฉากใหญ่ทใีชถ้่ายทําภาพยนตรเ์รือง ศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง
ลา่สดุเป็นฉากหลังของภาพยนตรฮ์อลวีูด้เรือง TRANSFORMERS 4

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ระเบยีงกระจก ขนาดใหญ่ กวา้ง 26 ตารางเมตร ยืนออกมาจากหนา้ผาของภเูขาลกูหนงึในอุทยานหลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค์
เป็นจดุชมววิแหง่ใหม่ในอุทยาน ดว้ยความสงูถงึ 1,200 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล (หมายเหต ุ: กรณีททีางอุทยานประกาศปิด
หรือไม่อนุญาตใหไ้ปชมววิ ณ ระเบยีงกระจกดว้ยเหตผุลของอุทยานฯ จะไม่มกีารคนืเงนิ หรือจัดรายการอนืทดแทน
เนืองจากอุทยานไดร้วมคา่ใชจ้า่ยไวทั้งหมดแลว้)

นําทา่นชม อทุยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) แหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตริะดับ 4A
ทมีชีอืเสยีงในเรืองความสวยงามทแีตกตา่งกันไปในแตล่ะฤด ูจนไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4 สงิมหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น
มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลยีงสตัว ์และมลีานหมิะในฤดหูนาว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
พกัท ีMOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
อูห่ลง – ภเูขาไป่มา – Wulong Flying Kiss – เมอืงโบราณหยางเจยีว – ฉงชงิ – อสิระชอ้ปปิงถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย –
อสิระชอ้ปปิงหงหยาตง้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไป่มา ใหท้า่นไดส้มัผัสเครืองเลน่ “ Wulong Flying Kiss ” จบูลอยฟ้าหรือ ฟลายองิคดิส์
มลัีกษณะเป็นเครืองเชน่ชมววิแบบ Flying Island ทกีอนโดลาจะถูกตดิอยู่ทปีลายแขนขนาดใหญ่ ทจีะยกกอนโดลาขนึไปชมววิบนทสีงู
อกีหนงึความพเิศษของเครืองนีคอื มแีขนทังหมด 2 แขนดว้ยกันครับ
แตล่ะแขนถูกประดับดว้ยประตมิากรรมคนขนาดยักษ์โดยองิจากตํานานทอ้งถนิ โดยแขนผูช้ายคอื เจา้ชายมังกร และ แขนผูห้ญงิคอืนางฟ้า
โดยทังสองคนตกหลมุรักกัน แตด่ว้ยชนชนันันไม่อาจเป็นไปได ้ทังสองคนจงึไดจ้บูลา และจากกันตลอดไป
ผูเ้ลน่จะยืนอยู่ภายในกอนโดลาทปีลายแขนของทังสองคน โดยพนืของกอนโดลาถูกทําเป็นพนืกระจก ใหผู้เ้ลน่มองดา้นใตพ้นืได ้
เมอืเครืองทํางาน กอนโดลาจะหมุนรอบตัวเองชา้  ๆจากนัน แขนทังสองถูกยกขนึดว้ยกระบอกไฮดรอลคิ จากนันแขนใหญ่จะหมุนไปรอบๆจดุหมุน
โดยแขนผูช้ายหมุนตามเข็มนาฬกิา และแขนผูห้ญงิหมุนทวนเข็มนาฬกิา ซงึทังสองแขนใชม้อเตอรห์มุนชดุเดยีวกัน
จงึทําใหห้มุนแบบเทา่ๆกันและไม่ชนกัน กอนโดลาของผูเ้ลน่จะถูกยกขนึมาทคีวามสงู 55 เมตร



โดยในจดุนันทังสองแขนจะหันมาประชนัหนา้กันพอด ีเสมอืนการจบูกัน และทังสองกอนโดลามคีวามใกลก้ันมาก
กอ่นทแีขนจะยกลงและหมุนกลับทางเดมิ เสมอืนการจบูแลว้หันหนา้จากกัน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณหยางเจยีว เมอืโบราณทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนาน
ชอืของหมู่บา้นแหง่นีมทีมีาจากในสมัยราชวงศช์งิไดตั้งชอืหมู่บา้นแหง่นีวา่ “หยางเจยีว” สมัยนันทแีหง่นีไดเ้กดิภัยธรรมชาติ
ไดพั้ดดนิโคลนมากองรวมกันจนมลัีกษณะคลา้ยกับเขาแกะ หรือในภาษาจนีเรียกวา่”หยางเจยีว” นันเอง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงฉงชงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐประชาชนจนี จากนันนําทา่น
อสิระชอ้ปปิงถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย ศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ กวา่ 3,000 รา้นอาหาร จากนันนําทา่น
อสิระชอ้ปปิงหงหยาตง้ เป็นแหลง่ ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ แบง่เป็นโซนหลายชนั ในสว่นของชนั 4 จะเป็นตลาดของกนิ เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย
ตกแตง่ในสไตลจ์นีโบราณ ทโีดดเดน่เห็นจะเป็นสนิคา้แปรรูป และเครืองเทศโดยเฉพาะหมาลา่ วัตถุดบิทชีาวจนีเสฉวน นยิมใสล่งไปในอาหาร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...เป็ดยา่งปกักงิ

ทพีกั
พกัท ีMIN SHAN YUAN LIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่ – ชมดา้นนอกมหาศาลาประชาคม – นงัรถไฟฟ้าทะลตุกึ – ฉงชงิ – กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม หมูบ่า้นโบราณฉอืชโีขว่ เป็นหมู่บา้นทมีชีนเผา่กลุม่นอ้ยหลากหลายเชอืชาตอิาศัยอยู่
อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจนีดังเดมิไว ้อสิระใหท้า่นสมัผัสกลนิอายยอ้นยุคสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ
เลอืกซอืของทรีะลกึหรือของฝาก 

จากนันนําทา่นชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศดา้นนอก) ซงึนายเฮดหลงแหง่กองทัพ
คอมมวินสิตร์เิรมิสรา้งขนึภายหลังการปฏวัิตสํิาเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จคุนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นทปีระชมุสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน
สรา้งโดยจําลองแบบมาจากหอเทยีนถานทเีมอืงปักกงิ จากนันนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหม่…นงัรถไฟฟ้าทะลตุกึ
รถไฟฟ้าทมีคีวามแปลกไม่เหมอืนใคร เนืองจากถูกสรา้งขนึมาใหล้อดผา่นอาคารตา่ง  ๆไดโ้ดยไม่ตอ้งทบุตกึทงิ รถไฟทะลตุกึสายนีเรียกวา่
Mountain City ตังอยู่ในเมอืงฉงชงิ เป็นรถไฟชนดิพเิศษทถีูกสรา้งขนึบนตกึสงูถงึ 19 ชนัเลยทเีดยีวโดยนักวางแผนไดทํ้าการสรา้งสถานี Liziba
Station ในอาคารทมีปีระชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตังแตต่กึชนัท ี6 ไปจนถงึชนัท ี8
โดยใหป้ระชาชนทอียู่ในพนืทบีรเิวณนันสามารถใชบ้รกิารรถไฟจากสถานีดังกลา่วไดอ้ย่างสะดวกสบาย แมว้า่ประชาชนในพนืทบีรเิวณดังกลา่ว
จะอาศัยอยู่ในบรเิวณทใีกลเ้คยีงกับสถานีรถไฟทเีต็มไปดว้ยความวุน่วาย แตเ่มอืไหร่ก็ตามทรีถไฟไดเ้ขา้สูช่านชาลา
ทางเจา้หนา้ทจีะปิดเสยีงลงดว้ยอุปกรณ์ชนดิพเิศษ ซงึจะทําใหเ้สยีงของรถไฟดังไม่ตา่งจากการเปิดเครืองลา้งจานเลย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลมิรสอาหารพเิศษ...สกุหีมาลา่

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิฉงชงิ

16.05 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile Airways (WE) เทยีวบนิท ีWE 685 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

18.15 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

หมายเหตุ

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯ
จะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั**



ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿22,999
ราคาไมร่วมตวั (ผูใ้หญ)่ หกัคนืท่านละ ฿12,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿3,000

18-21 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT064-40087 : ทัวรจ์นี ฉงชงิ อู่หลง อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์[ไม่เขา้รา้นรัฐบาล] 4 วัน 3 คนื (WE)
฿22,999

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿22,999
ราคาไมร่วมตวั (ผูใ้หญ)่ หกัคนืท่านละ ฿12,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿3,000

1-4 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT064-40088 : ทัวรจ์นี ฉงชงิ อู่หลง อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์[ไม่เขา้รา้นรัฐบาล] 4 วัน 3 คนื (WE)
฿22,999

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ ฿22,999
ราคาไมร่วมตวั (ผูใ้หญ)่ หกัคนืท่านละ ฿12,999
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿3,000

22-25 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT064-40089 : ทัวรจ์นี ฉงชงิ อู่หลง อุทยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์[ไม่เขา้รา้นรัฐบาล] 4 วัน 3 คนื (WE)
฿22,999

อตัราคา่บรกิารทวัรฉ์งชงิ จนี

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 14:24 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฉ์งชงิ จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

1. คา่ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุป๊ ตามทรีะบุไวใ้นรายการเท่านัน ตวัเครอืงบนิทใีชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลอืกทนัีงลว่งหนา้ได ้
(ท่านจะไดร้บัทนัีงแบบสุม่เท่านัน)
2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ หากสายการบนิมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
กอ่นการเดนิทาง**ราคาทัวรน์เีช็คภาษีน ้าํมนั ณ วันท  ี02 เม.ย. 66 **
3. คา่วซีา่กรุป๊ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี (ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)
กรณหีอ้ง TWIN BED (เตยีงเดยีว 2 เตยีง) ซงึโรงแรมไมม่หีรอืเตม็ ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอื
หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซงึโรงแรมไมม่หีรอืเตม็ ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง TWIN BED แทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั
กรณพีกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท  ี3 อาจเป็นเสรมิเตยีง หรอื SOFA BED หรอื เสรมิฟกูทนีอน
ทังนขีนึอยูก่บัรปูแบบการจัดหอ้งพกัของโรงแรมนันๆ
5. คา่อาหาร ตามทรีะบุไวใ้นรายการ
6. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุไวใ้นรายการ
7. น ้าํหนักสมัภาระ ทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั,
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแต ่1 เดอืนขนึไป
และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดอืน ถงึ 15 ปี และผูท้มีอีายสุงูกวา่ 70 ปี ขนึไป
คา่ชดเชยทังหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลอืเพยีงครงึหนงึของคา่ชดเชยทรีะบุไวใ้นกรมธรรมท์ังนยีอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ
ในการเคลมประกนัทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรอืจากหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง
การประกนัไมคุ่ม้ครอง
กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรมอ์ั
9. คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-9) เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทเีป็นชาวไทยเทา่นนั!!!

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท
2. คา่ดาํเนนิการคดักรองตรวจหาเชอื RT-PCR หรอื ATK ในกรณทีปีระเทศจนีตอ้งใหต้รวจ
3. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ ฯลฯ
4. กรณุาเตรยีมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาทตอ่คน (เด็กชําระทปิเทา่กบัผูใ้หญ)่ 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทจี่าย 3 % ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิทถีกูตอ้ง จะตอ้งบวกคา่ภาษีมลูคา่เพมิ และหกั ณ ทจี่าย
จากยอดขายจรงิทังหมดเท่านัน และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสทิธอิอกใบเสร็จทถีกูใหก้บับรษัิททัวรเ์ท่านัน
6. คา่วซีา่จนีสําหรบัชาวตา่งชาต ิ
7. คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการทําการจอง และชําระเงนิ
ในการจองครงัแรก ชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท หรอืทังหมด (ภายใน 2 วันหลงัจากทําการจอง)
พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทางใหก้บัเจา้หนา้ทฝ่ีายขาย(เงนิมดัจําถอืเป็นการยนืยันการจองกบับรษัิทฯและขอสงวนสทิธยิกเลกิการจองของท่านหากท่านไมช่ําระเงนิตามกาํหนดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้)

กรณลีูกคา้ทําการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 30 วนั (ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ตม็จํานวนทันทใีนวันทจีองเท่านัน)

ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นเดนิทาง 30 วนั (นับรวมวันเสาร ์อาทติย์
และวันหยดุราชการ)หากท่านไมช่ําระตามวันดงักลา่วทางบรษัิทถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไขและขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิตามเงอืนไขการยกเลกิ

กรณทีทีา่นชําระคา่ทวัรท์งัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขและชอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

นอ้ยกวา่ 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 100% ของคา่ทัวร์



15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 50% ของคา่ทัวร ์หรอื หกัคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึ(กรณทีมีคีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่กาํหนด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เพมิ)

มากกวา่ 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืหกัคา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึ(กรณวีันเดนิทางตรงกบัช่วงวันหยดุนักขตัฤกษ์
ไมว่า่วันใดวันหนงึทางบรษัิกขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วัน)

ตามพระราชบัญญัตธิรุกจินําเทยีวและมคัคเูทศณ ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธรุกจินเ่ทยีว
การยกเลกิการเดนิทางของนักท่องเทยีวผูป้ระกอบธรุกจินเ่ทยีวมคีา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิเพอืเตรยีมการจัดนําเทยีว ใหนํ้ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทตีอ้งจ่าย ทังนี
ผูป้ระกอบธรุกจิเทยีวแสดงหลกัฐานใหนั้กท่องเทยีวกราบ เช่น คา่วซีา่ คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ คา่โรงแรม หรอือนืๆ

? ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีเกบ็คา่ใชจ้่าย 100%

? กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆ
ทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

?เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธไิมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

?กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

** กอ่นทําการจองทวัรท์ุกครงั กรณุาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้และทุกบรรทดั เนอืงจากทางบรษิทัฯ
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทขีายเป็นหลกั **

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง

• คณะทัวรค์รบ 20 ท่านออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะขนาดของกรุป๊ไซค์
จํานวนผูเ้ดนิทางอาจมกีารปรบัเพมิขนึไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• รายการท่องเทยีวสามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• รายการท่องเทยีว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวัน เพอืใหโ้ปรแกรมการท่องเทยีวเป็นไปอยา่งราบรนื
และเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิ
เตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจลหรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ
การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด กอ่นออกเดนิทางแลว้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทางบรษัิทฯ
ของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนัน ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long Leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน



เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ท่องเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน)

1. สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้ คงัตวัอยา่ง)

2. สแกนรปูถา่ย 2x2 นวิ (จติรุสั) ใหม้ขีนาดเท่ารปูจรงิ และชัดเจนสง่ใหท้างบรษัิทฯเพอืใชป้ระกอบการยนืวซีา่

1. หา้มยมิ

2 inch 2. ตอ้งเห็นหชูัดเจน

3. พนืหลงัขาวเท่านัน

4. รปูขนาด 33 มม. x 48 มม.

5. หา้มใสเ่สอืสขีาว และสอีอ่น / ลกูไม ้

6. หา้มใสชุ่ดราชการ หรอืชุดครยุ

7.ถา่ยหนา้ตรง เปิดหนา้ผาก

8. หา้มใสแ่วน่ตาสดีาํ และใสห่มวก

9. คนมสุลมิเปิดหนา้เห็นใบหนา้

10. หา้มสวมใสเ่ครอืงประดบัทุกชนดิ

11. หา้มใหร้ปูเป็นรอยเดด็ขาด (หา้มแมก็)

เงอืนไขการใหบ้รกิารวซีา่จนีแบบกรุป๊
• วซีา่กรุป๊ทําไดเ้ฉพาะผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน!!! ชาวตา่งชาตไิมส่ามารถยนืวชี ่ากรุป๊ได ้

• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆ ได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่ วซีา่ไดทุ้กกรณี

• ในกรณลีกูคา้ทมีวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ไมส่ามารถหกัคนืคว่ซีไ่ด ้และทางบรษัิทไมม่กีารลดราคาทัวรใ์นสว่นของลกูคา้ทมีวีชี ่าจนีแลว้

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวชี ่ากรุป๊ได ้หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยนีวซีา่เดยีว

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทํา วซีา่เดยีวยนืปกต ิ4วัน ทําการ ทางบรษัิทฯขอเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิตามความเป็นจรงิ
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