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รหัสโปรแกรมทวัร์   CHONGCHIN 5D4N DEC-WE-W25 

 
โดยสายการบนิไทยสไมล ์[Thaismile] 
เดนิทางชว่งเดอืนธนัวาคม 59  

::::::  อูห่ลงอูห่ลง  ::::::  มรดกโลกมรดกโลกทางทางธรรมชาติธรรมชาตริะดบั 5ระดบั 5AA    
 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว 

1-5 ธค 59 10,501 4,500 

2-6 ธค 59 9,999 4,500 

3-7 ธค 59 9,999 4,500 

8-12 ธค 59 10,501 4,500 

9-13 ธค 59 10,501 4,500 

10-14 ธค 59 9,999 4,500 

14 – 18 ธค 59 9,999 4,500 

21 – 25 ธค 59 9,999 4,500 

ไมร่วม : คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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              คา่วซีา่หมูค่ณะทา่นละ 1,200 บาท       

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฉงชิง่ – อู่หลง 

08.00 คณะพร ้อมกัน ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก(ระหว่างประเทศ) ประตู 2 เคาน์เตอร ์

E สายการบนิไทยสไมล ์ (Thaismile) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

10.30    ออกเดนิทางสู่ เมอืงฉงช ิง่ โดยเท ีย่วบนิท ี ่WE 684 (อาหารกลางวัน เสริฟ์บนเครื่อง) 

 (จนีเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) 

14.50      เดนิทางถงึเมอืงฉงช ิง่ ประเทศจีนม ี4 นคร ปักก ิง่ เซ ีย่งไฮ  ้เทียนสนิ ฉงชิง่ โดยมสีมญานามว่าเป็นเม ืองคีรี เมอืง

เตาไฟ และเมอืงหมอก มปีระวัตอิันเน ิน่นานกว่า 3,000 ปี  

 น าท่านเดินทางสู่  เม ืองอู่หลง (ใชเ้วลาเด ินทาง 2.30 ชั่วโมง) เม ืองอู่หลง ตัง้อ ยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้อง 
เมอืงฉงชิ่ง เป็นเม ืองทีอ่ ยู่ท่ามกลางหบุเขาโอบลอ้ม ดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้ม ืองน ีม้ ี ป่าไมแ้ละพืน้ทีส่ ีเข ียวเยอะและ

อากาศด ีม ีแม่น ้าอู่เจ ียงไหลตัดผ่านกลางเมอืง เม ืองอู่หลงอยู่หา่งจากเมอืงฉงชิ่ง ประมาณ 130 กโิลเมตร ถนนเป็น

ทางด่วนพเิศษตลอดเสน้ทางถ ึงเมอืงอู่หลง  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Tianyu Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว, เมอืงอู่หลง 

 

 

 

 

 

  

 

 

วนัทีส่อง อู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถรางเล็ก) –   อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์     

  ระเบยีงแกว้อู่หลง – ฉงชิง่  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท ีพ่กั  

จากนัน้น าชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถเล็ก) หรือ Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาตริะดับ 4A 

ของประเทศจนี เป็นอุทยานทีม่ ีช ือ่เส ียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละ

ฤดู จนไดรั้บสมญานามว่าเป็นดินแดนแหง่ 4 สิง่มหศัจรรย์ คอื ม ีป่าไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทุ่ีงหญา้เล ีย้ง

สัตว ์และมลีานเล่นหมิะในฤดูหนาว ฤดูใบไมผ้ลจิะไดพ้บกับใบไมเ้ปลี่ยนส ี ส่วนฤดูหนาวระหว่างกลางเดือนพย.-ธค.

ท่านจะไดเ้ล่นหมิะอย่างสนุกสนาน (ไม่รวมค่าเล่นสโนวส์เลด 120 หยวน/คน)   

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

น าท่านชม ไฮไลท์  สุดยอดอุทยานแหง่ชาตทิีไ่ดรั้บมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยานแห่งชาตหิลุมบ่อฟ้า 

(อุทยานท่องเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 5A) ภูผาทีน่่าอัศจรรย์ชมซานเฉียว 3 สะพานสวรรค ์บนพืน้ที่ยาว 8 ก.ม. 

กวา้ง 10-200 เมตร แผ่นดนิม ีการยุบตัวลง เน ื่องมาจากการกัดเซาะของน ้า ท าใหเ้กดิสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 

สะพาน ทีม่คีวามสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร หลุมบ่อฟ้าเม ือ่มองจากดา้นบนจะเหม ือนภูเขาทีม่ ีรู แต่มองดูจากที่

ไกลๆ จะเหม ือนมแีอ่งน ้าที่อยู่กลางหบุเขาและเม ือ่เดนิไปใกล ้ๆ  จะไดเ้หน็หลุมอวกาศขนาดใหญ่ทีล่อยอยู่ท่ามกลาง

ภูเขา ชมบ้านโบราณกลางหุบเขา  (โรงเต ี้ยมเก่าซ ึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั ้งแต่ในสมัย

ราชวงศ์ถัง ค.ศ.618-907) ที่สวยจับตาเม ือ่ม ีแสงตกจากดา้นบนหลุมบ่อฟ้าสาดส่องเขา้มาใจกลางบา้น น าท่าน 
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พบกบัความเสียวของทางเดินกระจกระเบ ียงแก้วอู่หลง  เป็นสะพานที่ม ีพื้นทีห่นา้กวา้งที่กวา้งที่สุดในโลก 

จุดชมววิแหง่น ีเ้ป็นหนา้ผาสูง จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหนา้ผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร 

ความสูงแนวตั ้งจากดา้นล่างขอ งหนา้ผาสูง  280 เมต ร วางแผนและออกแบบ  โดย ผูเ้ชี่ยวชาญจากในและ

ต่างประเทศกว่า 20 ท่าน  เป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทวิทัศนอ์ันงดงาม ทา่นจะไดเ้ห็นทกุสิ่ง

ทกุอย่างท ีอ่ยู่ภายใตร้ะเบยีงเดนิกระจกทัง้หมด ถอืไดว่้าเป็นจุดชมววิระเบียงแกว้ทีท่ ี่สวยงามอ ีกแหง่หนึง่ โดยม ี

กฏอยู่ ว่าผูม้าเยือนระเบยีงกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ เพือ่ช่วยลดความสกปรก รอยขีดข่วน และง่ายต่อ

การท าความสะอาด (หากช่วงที่ท่านมาท่องเที่ยว ทางอุทยานประกาศปิดปรับปรุง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ

คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอ ื่นมาทดแทนให ้ทั้งน ี้ ข ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการ รักษาความปลอดภัยขอ ง

นักท่องเทีย่ว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยที่ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) ไดเ้วลาอันสมควร

เดนิทางกลับเขา้สู่มหานครฉงช ิง่ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Well Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว, เมอืงฉงช ิง่ 

 

วนัทีส่าม ฉงชิง่ – เฉงิตู – รา้นชอ้ปป้ิ ง - ถนนโบราณจิน่หลี่   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท ีพ่กั  

จากน ัน้น าคณะเขา้สู่เมอืงเฉิงตู โดยรถบสั ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 2 ชม (ขึน้อยู่สภาพการจราจร) 

ถงึเฉิงตู น าคณะเขา้รา้นผา้ไหม  ชมขัน้ตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผา้หม่ไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส 

ชมตัวเมอืงเฉิงตู ชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธทีใ่หญ่ที่สุดในเม ืองเฉิงตู มเีน ือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร่ สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศ์

สุย  (ปี ค.ศ. 605-617) เด ิมชือ่ วัด “สินเซ ี่ยงจื้อ” แต่โดนท าลายเพราะสงครามในปลายราชวงศห์ม ิง ต่อมาในรัช

การคังซ ี ราชวงศเ์ช็ง ไดโ้ปรดใหม้ ีการบูรณะวัดขึน้มาใหม่โดยม ีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนน า ซ ึ่งชาวบา้นเชื่อ ว่าเป็น

ภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังม ีการเปลี่ยนชือ่ วัดเป็นวัดเหวนิซู ซ ึง่มคีวาม หมายเดยีวกับ “มัญชุศรี” 

ภายในวัดม ีวหิารทา้วจตุรมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัต

นมหาชาต ิ(ศากยมุณีเจา้) น าท่านนมัสการส ิ่งศักด ิ ์ขอพรเพื่อเป็นสริิมงคล จากนัน้แวะผ่อนคลายความเม ือ่ยลา้ดว้ย

การนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนีและซือ้ยาครอบจักรวาล  บวัหิมะ ของแท ้100% ยาประจ าบา้นที่

มชี ือ่ เส ียงและมสีรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร ้อน เช่น น ้ารอ้นลวก หรือน ้ามัน ช่วยลดการ

อักเสบและเก ิดหนองพองแผลทีโ่ดนลวกไดด้ ีหรือจะทาเพื่อป้องกันผวิไหมเ้สยีจากการตากแดดเป็นเวลานานและ

ช่วยแกปั้ญหาสวิ ฝ้า จุดด่างด าบนใบหนา้ใหห้นา้เนยีนใส 

เท ีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมแวะ รา้นหยก ม ีสนิคา้มากมายเก ีย่วกับหยกใหท่้านไดเ้ล ือกชือ้เป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระล ึกใหต้ัว

ท่านเอง ฯลฯ ไดเ้วลาละลายเงินหยวนทีถ่นนโบราณจิง่หลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ด ้

เป็นอย่างด ีมสี ินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านเลอืกซื้อไดต้ามอัธยาศัย   น าท่านชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

ศลิปะการแสดงชัน้สูงของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเส ีย้ววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาไดทั้นเป็นการ

แสดงทีส่งวน และสบืทอดกันมาภายในตระกูลหลายช่ัวอายุคน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกท่ัวไป 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  Yinshen Hotel หรอืเทยีบเทา่       
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วนัทีส่ี่ เฉงิตู – ศูนยอ์นุรกัษ์หมแีพนดา้ – ฉงชิง่ – ศาลาประชาคม -  หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท ีพ่กั  

น าท่านไปเยี่ยมศูนย ์ว ิจยัหม ีแพนดา้  ที่น ี่ม ีหมแีพนดา้กว่า 20 ตัว หม ีแพนดา้เป็นสัตวส์งวนหายากม ีก าเน ิดใน

มณฑลเสฉวน มลีูกยากเพราะอุณหภูม ิในร่างกายที่พรอ้มจะตั ้งทอ้งม ีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละ

ประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพียงตัวเดยีวเท่านัน้จะอยู่รอด อาหารโปรดของหม ีแพนดา้คอืไผ่ลูกศร ปัจจุ บันรัฐบาล

จนีไดใ้ชห้มแีพนดา้เป็นส ือ่การผูกมติรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตเตอรี่)  

                                              

เท ีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู่เมอืงฉงช ิง่ ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง (ขึน้อยู่สภาพการจราจร) ถงึฉงช ิง่ 

น าท่านเทีย่วชม ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่ัง) ซ ึง่นายพลเฮ่อหลงแหง่กองทัพคอมมวินสิตร์ิเริ่มสร ้างข ึน้ภายหลังการ

ปฏิวัต ิส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 4,000 คน ใชเ้ป็นที่ประชุมสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชนสรา้งโดย

จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานทีเ่มอืงหลวงปักก ิง่ น าท่านชมหมู่บา้นโบราณฉือช ีโ่ขว(Ci Qi Kou) ตัง้อยู่ เขต

ชวนหวีเ้ป็นหมู่บา้นที่มชีนเผ่ากลุ่มนอ้ยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก ภายในท่านจะไดส้ัมผัสกลิ่น

อายยอ้นยุคโบราณในสมัยราชวงศซ์่ง หมงิ ชิง ซ ึ่งโครงสรา้งอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ยังคงไวส้ถาปัตยกรรมแบบ

ดั่งเดมิ เราสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรือของฝากจากทีน่ ีไ่ดอ้ย่างมากมาย 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Well Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว, เมอืงฉงช ิง่ 

 

วนัทีห่า้ ฉงชิง่ - หงหยาตง้ – ถนนคนเดนิเจีย่ฟังเป่ย – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท ีพ่กั  

น าท่านสู่  หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 

รา้นคา้จ าหน่ายส ินคา้, รา้นอาหารพื้นเม ือง, รา้นน ้าชา โรงละครซึ่งลว้นแลว้แต่ก่อสร ้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให ้

อารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยุคส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่า  
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เท ีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากกลับบา้นที ่ถนนคนเดนิเจี่ยฟางเป่ย  (ถนนคนเดินเมอืงฉงชิง่) พักผ่อนกันตามอัธยาศัย  

มสีนิคา้หลากหลายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้อย่างเพลดิเพลนิ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางเขา้สู่สนามบนิฉงช ิง่  

15.30 น.         กลับเขา้สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Smile เทีย่วบนิ WE 685  

17.40 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพ....... 

 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  รายการทวัร ์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน ือ่งจากสภาวะอากาศ , การเม ือง, สาย

การบิน ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เม ืองในวนัเดินทางน ัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

*** อตัราค่าบรกิารทวัรน์ ี ้  เป็นทวัรท์ ีเ่ขา้รา้นชอ้ปป้ิง ซึง่ร่วมกบัการทอ่งเท ีย่วแห่งประเทศจนี เพือ่ส่งเสรมิใหม้กีาร

ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหก้บันกัท่องเท ีย่วท ัว่ไปไดรู้ ้จกั คอื  บวัหมิะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเทา้ , ไข่มุก , ผา้ไหม , 

ฯลฯ  ซึง่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายบางส่วนใหท้า่นได้เท ีย่วในราคาประหยดั  จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเท ีย่วทกุทา่นทราบว่า  รา้นทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม.....ซึง่จะใช ้เวลารา้นละประมาณ 60 นาท ีถงึ 90 นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความ

พอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้ หากไม่เขา้รา้นชอ้ปป้ิง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ก็บค่าทวัร ์เพิม่ทา่นละ 

1,000 หยวน *** 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าม ินบิาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ไม่รวมค่าท าวซ่ีาเดีย่ว (ทกุประเภท) รวมท ัง้ชาวต่างชาตทิ ีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ย ืน่วซ่ีาหมู่คณะ  

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ค่าวซ่ีาจนีแบบหมู่คณะ (Visa Group) จะตอ้งมเีวลาท าวซ่ีา 7 วนัก่อนเดนิทาง ราคาทา่นละ 1,200 บาท 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 15 ทา่น  หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ด ินทางทุกท่านยินดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 

วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวนและ/หรือวันทีก่ าหนด บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงินไม่ ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้้งหมด

นีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ ………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ั่ง ผูเ้ด ินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท ีย่วทร ิปใด , วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร ์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง(Passport)  

มาให้ ทางบร ิษทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเก ิดจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน ือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน เม ื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคืนเงนิไดทุ้กกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เม ืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ด ินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งส ิ้น  รวมถงึ เม ื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิก่อนเดนิทางมากกว่า 30 วัน  ยินดคีนืเงนิค่ามัดจ า 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 21 – 29 วัน  เก็บเงนิ 50 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 11 – 20 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 1 – 10 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ 100 % 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรื อถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเด ินทางในกรณีทีม่ ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเด ินทางส าหรับประเทศที่ไม่มวี ีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเด ินทางส าหรับประเทศที่ม ีวซี่ า  แต่หากทางนักท่อ งเที่ยวทุก ท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากก ารที่ม ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้  ทางเรายินดทีีจ่ะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ รับผดิชอบค่าเส ียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่  เลขที่หนังส ือ

เดนิทาง และอ ืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ ิไดส้่งหนา้หนังส ือเดนิทางใหก้ับทาง

บริษัทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเด ินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ด ินทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี้ บริษัทจะค านงึถ ึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน

ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่ รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มข ึ้นของนักท่องเที่ยวที่ม ิไดเ้ก ิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ ื่น เป็นตน้ เน ื่องจากอยู่

นอกเหนอืการควบคุม 

7. อัตราค่าบริการน ีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่ม ีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวข ึ้นเครื่องบิน ตอ้งม ีขนาดบรรจุภัณฑ ์ไม่เก ิน 100 ม ิลลิลติรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกนิ 1,000 มลิล ิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่ม ีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจได ้

อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ า้ส ิง่ของดังกล่าวม ีขนาดบรรจุภัณฑ ์มากกว่าที่ก าหนด

จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์ก ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

3. เกาะฮ่องกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ ์ที่ท ามาจากพืช และเน ือ้สัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เน ื้อสัตว ์ 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิ่งเหล่าน ี ้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีสู่งมาก  

 

 

 

 


