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รหัสโปรแกรมทัวร์  CHONG CHING 3D2N JAN17-WE-W25 

 
โดยสายการบนิไทยสไมล ์[Thaismile] 
ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,200 บาท 

เดนิทางตลอดเดอืนมกราคม 2560 

::::::  อูห่ลงอูห่ลง  ::::::  มรดกโลกมรดกโลกทางทางธรรมชาติธรรมชาตริะดบั 5ระดบั 5AA    
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

20 – 22 มกราคม 60 8,888 4,500 

21 – 23 มกราคม 60 8,888 4,500 

22 – 24 มกราคม 60 8,888 4,500 

30 – 1 กมุภาพนั 60 8,888 4,500 

ไมร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
              คา่วซีา่หมูค่ณะทา่นละ 1,200 บาท       

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฉงชิง่ – ศาลาประชาคม (ชมดา้นนอก) – อูห่ลง 

08.00 คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ประตู 2 เคานเ์ตอร ์

E สายการบนิไทยสไมล ์(Thaismile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

11.05   ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE 684 (อาหารกลางวนั เสริฟ์บนเครือ่ง) 

 (จนีเวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

15.15      เดนิทางถงึเมอืงฉงชิง่ ประเทศจนีม ี4 นคร ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนสนิ ฉงชิง่ โดยมสีมญานามวา่เป็นเมอืงครี ีเมอืง

เตาไฟ และเมอืงหมอก มปีระวตัอินัเนิน่นานกวา่ 3,000 ปี  

 น าท่านเทีย่วชม ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่ัง) ซึง่นายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมวินิสตร์เิริม่สรา้งขึน้ภายหลัง

การปฏวิัตสิ าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชนสรา้งโดย
จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู่หลง (ใชเ้วลา
เดนิทาง 2.30 ชัว่โมง) เมอืงอูห่ลง ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้อง เมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทา่มกลางหุบเขา
โอบลอ้ม ดว้ยภูเขาสงู ท าใหเ้มอืงนีม้ ีป่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่น ้าอูเ่จยีงไหลตัดผา่นกลางเมอืง 

เมอืงอูห่ลงอยูห่า่งจากเมอืงฉงชิง่ ประมาณ 130 กโิลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอดเสน้ทางถงึเมอืงอูห่ลง  
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Tianyu Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว, เมอืงอูห่ลง 

วนัทีส่อง อูห่ลง – อทุยานเขานางฟ้า(รวมรถรางเล็ก) –  อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค  ์    

  ระเบยีงแกว้อูห่ลง – ฉงชิง่ – ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้น าชมอุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) หรอื Xiannu Mountain อทุยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 4A 

ของประเทศจนี เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามแตกตา่งกันไปในแตล่ะ
ฤด ูจนไดรั้บสมญานามวา่เป็นดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลีย้ง

สตัว ์และมลีานเลน่หมิะในฤดหูนาว ฤดใูบไมผ้ลจิะไดพ้บกบัใบไมเ้ปลีย่นส ีสว่นฤดหูนาวระหวา่งกลางเดอืนพย.-ธค.

ทา่นจะไดเ้ลน่หมิะอยา่งสนุกสนาน (ไมร่วมคา่เลน่สโนวส์เลด 120 หยวน/คน)   
 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

น าทา่นชม ไฮไลท์ สดุยอดอทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บมรดกโลกลา่สดุของจนี อุทยานแหง่ชาตหิลมุบอ่ฟ้า 
(อุทยานท่องเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 5A) ภูผาทีน่่าอัศจรรย์ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค ์บนพื้นทีย่าว 8 ก.ม. 

กวา้ง 10-200 เมตร แผ่นดนิมีการยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน ้า ท าใหเ้กดิสะพานภูเขาธรรมชาต ิ3 

สะพาน ทีม่คีวามสงู 280 เมตร หนา 167 เมตร หลุมบอ่ฟ้าเมือ่มองจากดา้นบนจะเหมอืนภูเขาทีม่รีู แตม่องดจูากที่
ไกลๆ จะเหมอืนมแีอง่น ้าทีอ่ยูก่ลางหบุเขาและเมือ่เดนิไปใกล ้ๆ  จะไดเ้ห็นหลมุอวกาศขนาดใหญ่ทีล่อยอยู่ทา่มกลาง
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ภูเขา ชมบา้นโบราณกลางหุบเขา (โรงเตี้ยมเก่าซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อนตัง้แต่ในสมัย

ราชวงศถ์ัง ค.ศ.618-907) ทีส่วยจับตาเมื่อมแีสงตกจากดา้นบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเขา้มาใจกลางบา้น น าท่าน 
พบกบัความเสยีวของทางเดนิกระจกระเบยีงแกว้อู่หลง เป็นสะพานที่มีพื้นที่หนา้กวา้งที่กวา้งที่สุดในโลก 

จดุชมววิแห่งนี้เป็นหนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร 

ความสูงแนวตั ้งจากดา้นล่างของหนา้ผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู เ้ชี่ยวชาญจากในและ
ตา่งประเทศกว่า 20 ท่าน  เป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศน์อันงดงาม ทา่นจะไดเ้ห็นทุกสิง่

ทกุอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตร้ะเบยีงเดนิกระจกทัง้หมด ถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิระเบยีงแกว้ทีท่ีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ โดยมี
กฏอยูว่า่ผูม้าเยอืนระเบยีงกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ เพือ่ชว่ยลดความสกปรก รอยขดีขว่น และงา่ยตอ่

การท าความสะอาด (หากชว่งทีท่่านมาทอ่งเทีย่ว ทางอทุยานประกาศปิดปรับปรุง  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์าร

คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทั ้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) ไดเ้วลาอันสมควร

เดนิทางกลับเขา้สู่มหานครฉงชิง่ น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากกลับบา้นที ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย (ถนนคนเดนิ
เมอืงฉงชิง่) มสีนิคา้หลากหลายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้อยา่งเพลดิเพลนิ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Well Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว, เมอืงฉงชิง่ 

 

วนัทีส่าม ฉงชิง่ – หงหยาตง้ – กรงุเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นสู ่หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 
รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน ้าชา โรงละครซึง่ลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณให ้

อารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่า  
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางเขา้สูส่นามบนิฉงชิง่  

16.05 น.         กลับเขา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile เทีย่วบนิ WE 685  

18.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ.......  

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

หมายเหต ุ  :   เทีย่วสขุใจ ไมเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิงของรัฐบาลจนี 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
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 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่เดีย่ว (ทกุประเภท) รวมท ัง้ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ  

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ (Visa Group) จะตอ้งมเีวลาท าวซีา่ 7 วนักอ่นเดนิทาง ราคาทา่นละ 1,200 บาท 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระยอดเต็ม ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทกุกรณี) 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวนัทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport)  

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :  (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทกุกรณี) 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
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4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ เป็นตน้ เนื่องจากอยู่

นอกเหนอืการควบคมุ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกัน

ทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
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ใบจองทวัร ์

                     วนั/เดอืน/ปีทีจ่อง........................................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่.........................................................นามสกลุ...................................................................อายุ...................... 

โทรศพัทบ์า้น...........................................โทรศพัทม์อืถอื................................................Fax :…………………………….…...... 

E-mail....................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่......................................................................................................................................................................... 

รายการทวัรท์ีจ่อง........................................................................เดนิทางวนัที.่............................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางผูใ้หญ.่.........................ทา่น            เด็ก(อายตุ า่กวา่ 12 ปี)................ทา่น              รวมจ านวน...............ทา่น 

 

ล าดบั      ชือ่/นามสกุล 

         (Name) 

  เลขหนงัสอืเดนิทาง 

   (Passport  No.) 

            ทีอ่ยู ่

        (Address) 

  เบอรโ์ทรศพัท ์

       (Tel.)  

        อเีมลล ์

  (E-mai Address) 

  1. 
 

 

    

  2. 
 

 

    

  3. 
 

 

    

  4. 
 

 

    

  5. 
 

 

    

    

   หอ้งพัก 1 ทา่น (SGL) ……หอ้ง  หอ้งพัก 2 ทา่น(TWN/DBL)............หอ้ง 

   เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง   เด็กพักกบัผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 

อาหาร          ไม่ทานเนือ้ววั               ไมท่านเนือ้หม ู            ไม่ทานสตัวปี์ก             ทานมังสวรัิต ิ

                     ไมท่านอาหารทะเล        ทกุชนดิ        กุง้            ป ู             ปลาหมกึ   อืน่ๆ ระบ.ุ.............. 

 

รายละเอยีดอืน่ 
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................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

ลงชือ่ .................................................... ผูจ้อง                            ลงชือ่................................................เจา้หนา้ผูรั้บจอง 

                                                                    ลงวนัที…่……………………………………. 


