
  

  

  

  

  

  

  

  

รหัสโปรแกรม : 11444 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PERIOD ADL SGL Size Flight Available 

20 - 22 ก.พ. 62 8,998 4,500 20 WE 20 

21 - 23 ก.พ. 62 9,889 4,500 20 WE 20 

22 - 24 ก.พ. 62 9,889 4,500 20 WE 20 

23 - 25 ก.พ. 62 9,889 4,500 20 WE 20 



24 - 26 ก.พ. 62 9,889 4,500 20 WE 20 

25 - 27 ก.พ. 62 8,998 4,500 20 WE 20 

26 - 28 ก.พ. 62 8,998 4,500 20 WE 20 

27 ก.พ. - 01 ม.ีค. 62 8,998 4,500 20 WE 20 

28 ก.พ. - 02 ม.ีค. 62 9,889 4,500 20 WE 20 
  

  

WWIINNTTEERR    IINN    WWUULLOONNGG    CCHHOONNGGQQIINNGG      

NNeeww  !!!!    น ัง่รถไฟฟ้าทะลตุกึ น ัง่รถไฟฟ้าทะลตุกึ   

มรดกโลกทางธรรมชาต.ิ..อทุยานมรดกโลกทางธรรมชาต.ิ..อทุยานหลมุฟ้าสวรรค์หลมุฟ้าสวรรค ์ 

สมัผสัความหนาวเย็น สมัผสัความหนาวเย็น เลน่หมิะเลน่หมิะ  สนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีภ่เูขานางฟ้าสนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีภ่เูขานางฟ้า    

เดนิทางโดยสายการบนิเดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย์ไทยสไมลแ์อรเ์วย ์ ((WWEE))  

ปล.ราคานีไ้มร่วม : คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ และไมร่วมคา่วซีา่หมูค่ณะทา่นละ 1,500 บาท 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฉงชิง่ – ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่งั) –   รถไฟฟ้าทะลตุกึ   – อูห่ลง  

08.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ั้น  4  อาคารผู โ้ดยสารขาออก  ประตู  3 เคาน์ เตอร ์

E สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.05 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่WE684  (อาหารกลางวัน

เสริฟ์บนเครือ่ง)(จนีเวลาเร็วกวา่ไทย 1 ชม.) 

http://bit.ly/2NMk5YE


15.15 น.     เดนิทางถงึเมอืง ฉงชิง่ ประเทศจนีม ี4 นคร ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้ เทยีนสนิ ฉงชิง่ โดยมสีมญานามว่าเป็นเมอืงครี ี

เมอืงเตาไฟ และเมอืงหมอก มปีระวัตอิันเนิน่นานกว่า 3,000 ปี หลงัผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านชม ศาลาประชาคม(ตา้หลี่ถัง) ดา้นนอก ซึง่นายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพ

คอมมวินสิตร์เิริม่สรา้งขึน้ภายหลังการปฏวิัตสิ าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 4,000 คน ใช ้

เป็นทีป่ระชุมสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชนสรา้งโดยจ าลองแบบมาจากหอฟ้า

เทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่ 

New !!  สมัผัสประสบการณ์ใหม.่..น าทา่นน่ังรถไฟฟ้าทะลุตกึ รถไฟฟ้าที่

มคีวามแปลกไมเ่หมอืนใคร เนื่องจากถูกสรา้งขึน้มาใหล้อดผ่าน

อาคารต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งทุบตึกทิ้ง รถไฟทะลุตึกสายนี้

เรียกว่า Mountain City ตัง้อยู่ในเมืองฉงชิง่ เป็นรถไฟชนิด

พเิศษที่ถูกสรา้งขึน้บนตกึสูงถงึ 19 ชัน้เลยทีเดียวโดยนัก

วางแผนไดท้ าการสรา้งสถานี Liziba Station ในอาคารที่มี

ประชาชนพักอาศัยอยูอ่ยา่งหนาแน่น ตัง้แต่ตกึชัน้ที ่6 ไปจนถงึ

ชัน้ที่ 8 โดยใหป้ระชาชนที่อยู่ในพื้นที่บรเิวณนัน้สามารถใช ้

บรกิารรถไฟจากสถานีดังกล่าวไดอ้ย่างสะดวกสบาย แมว้่าประชาชนในพืน้ทีบ่รเิวณดังกล่าว จะอาศัยอยู่ใน

บรเิวณทีใ่กลเ้คียงกับสถานีรถไฟทีเ่ต็มไปดว้ยความวุ่นวาย แต่เมือ่ไหร่ก็ตามทีร่ถไฟไดเ้ขา้สู่ชานชาลา ทาง

เจา้หนา้ทีจ่ะปิดเสยีงลงดว้ยอปุกรณ์ชนดิพเิศษ ซึง่จะท าใหเ้สยีงของรถไฟดังไมต่่างจากการเปิดเครือ่งลา้งจาน

เลย.  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง เมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่่ามกลางหุบเขา

โอบลอ้ม ดว้ยภเูขาสงู ท าใหเ้มอืงนีม้ ีป่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีมน่ ้าอูเ่จยีงไหลตัดผ่านกลาง

เมอืง เมอืงอู่หลงอยูห่่างจากเมอืงฉงชิง่ ประมาณ 130 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพเิศษตลอดเสน้ทางจนถงึ

เมอืงอูห่ลง (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง  อูห่ลง –   OOPPTTIIOONN  TTOOUURR    ((อุทยานเขานางฟ้า + กจิกรรมลานสก ี+ อุทยานหลุมฟ้า

สะพานสวรรค ์ + + ระเบยีงแกว้อูห่ลง) – ฉงชิง่  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

★★ OPTION TOUR ★★  ((อุทยานเขานางฟ้า + กจิกรรม

ลานสกี + อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  + + 

ระเบียงแก้วอู่หลง)     ชม  อุทยานเขานางฟ้า 

Xiannu Mountain อทุยานท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

ระดับ 4A ของประเทศจนี เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงใน

เรื่องความสวยงามทางธรรมชาตทิี่มคีวามสวยงาม

แตกตา่งกนัไปในแตล่ะฤด ูจนไดรั้บสมญานามว่าเป็น

ดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มี

ยอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลีย้งสตัว ์และมลีานเลน่

หมิะในฤดหูนาว ฤดใูบไมผ้ลจิะไดพ้บกบัใบไมเ้ปลีย่น

ส ีอสิระใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับกจิกรรม

ที่มีอยู่มากมาย ณ ลานสกี เล่นสโนวส์เลด อย่าง

สนุกสนาน ลานสกีนี้เหมาะกับทั ้งเด็กและผูใ้หญ ่

ปล่อยความสนุกไดเ้ต็มที่ อ ิสระใหท้่านไดเ้ล่น

กจิกรรมหรือเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถงึ

เวลานัดหมาย. จากนัน้ชมสดุยอดอทุยานแห่งชาตทิี่

ไดรั้บมรดกโลกล่าสุดของจนี อุทยานแห่งชาตหิลุม

บอ่ฟ้า (อทุยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 5A) ภผูาทีน่่าอัศจรรยช์มซานเฉียว 3 สะพานสวรรค ์บนพืน้ทีย่าว 

8 ก.ม. กวา้ง 10-200 เมตร แผ่นดนิมกีารยุบตัวลง เนื่องมาจากการกัดเซาะของน ้า ท าใหเ้กดิสะพานภูเขา

ธรรมชาต ิ3 สะพาน ทีม่คีวามสงู 280 เมตร หนา 167 เมตร หลุมบอ่ฟ้าเมือ่มองจากดา้นบนจะเหมอืนภเูขาทีม่รี ู

แตม่องดจูากทีไ่กลๆ จะเหมอืนมแีอง่น ้าทีอ่ยูก่ลางหบุเขาและเมือ่เดนิไปใกล ้ๆ  จะไดเ้ห็นหลุมอวกาศขนาดใหญ่

ทีล่อยอยูท่า่มกลางภเูขา  



  น าท่านชม บา้นโบราณกลางหุบเขา (โรงเตีย้มเกา่ซึง่เป็นจุด

แวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อนตัง้แต่ในสมัยราชวงศถ์ัง 

ค.ศ.618-907) ทีส่วยจับตาเมือ่มแีสงตกจากดา้นบนหลุมบ่อ

ฟ้าสาดส่องเขา้มาใจกลางบา้น   น าท่าน พบกับความเสยีว

ของทางเดนิกระจกระเบยีงแกว้อูห่ลง เป็นสะพานทีม่ี

พืน้ทีห่นา้กวา้งทีก่วา้งทีสุ่ดในโลกจุดชมววิแห่งนี้เป็น

หนา้ผาสงู จากระดับน ้าทะเล 1200 เมตร สว่นทีย่ืน่ออกจากหนา้ผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความ

สงูแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและ

ตา่งประเทศกวา่ 20 ทา่น  เป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์นังดงาม ทา่นจะไดเ้ห็น

ทกุสิง่ทกุอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตร้ะเบยีงเดนิกระจกทัง้หมด ถอืไดว้่าเป็นจุดชมววิระเบยีงแกว้ทีท่ีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ 

โดยมกีฏอยู่ว่าผูม้าเยอืนระเบยีงกระจก ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิ เพือ่ชว่ยลดความสกปรก รอยขดีข่วน 

และง่ายต่อการท าความสะอาด หากชว่งทีท่่านมาท่องเทีย่ว ทางอทุยานประกาศปิดปรับปรุง  ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิก์ารคืนเงนิ หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและการรักษาความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยดึตามประกาศจากทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่ม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้. 

(คา่ใชจ้า่ยออพช ัน่ทวัรท์า่นละ 800 หยวน รวม อุทยานเขานางฟ้า + กจิกรรม

ลานสก ี+ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  + + ระเบยีงแกว้อูห่ลง + อาหารมือ้

กลางวนั, อาหารมือ้เย็น สามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้

ทัวรค์ะ) *(ส่วนท่านทีไ่ม่ไดซ้ือ้ออพชัน่ทัวร ์สามารถเดนิเล่นไดท้ีบ่รเิวณโรงแรมทีพ่ัก 

จนถงึเวลานัดหมาย) 
  น าท่านเดนิทางกลับเขา้สู ่มหานครฉงชิง่ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม ระหว่างทางใหท้่านไดช้ม

ทัศนยีภาพสองขา้งทางและพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย้ จนเดนิทางถงึเมอืงฉงชิง่   

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั YANG XI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม  ฉงชิง่ – หงหยาตง้  –   OOPPTTIIOONN    สุก ีฉ้งชิง่+ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีงและแมน่ า้เจยีหลงิ – 

กรงุเทพฯ   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการประกอบดว้ย

โรงแรม รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน ้าชา โรงละครซึง่ลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรปูแบบ

โบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชม อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกชมเลอืกซือ้

ของตามอธัยาศัย(อสิระอาหารกลางวัน) จนถงึเวลานัดหมาย   

 OPTION สุกี้ฉงช ิง่+ล่องเรือแม่น ้ าแยงซเีกียงและแม่น ้าเจียหลิง  (ค่าใชจ้่ายออพชั่นท่านละ 300 หยวน 

กรณุาตดิตอ่สอบถามและช าระเงนิทีห่วัหนา้ทัวรค์ะ) 
 ลอ่งเรอืแมน่ า้เหลยีงเจยีง (แมน่ า้แยงซเีกยีงและแมน่ า้เจยีหลงิ) ล่องเรอืชมทัศนียภาพและความงดงาม

ของแม่น ้าแยงซเีกยีงและแม่น ้าเจยีหลงิในยามค ่าคนื โดยเฉพาะแม่น ้าแยงซเีกยีงซึง่มชี ือ่เสยีงระดับโลก ใน

ความยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ซึง่ตน้แมน่ ้าอยูท่ีท่เิบตและมณฑลชงิไห่ ทางทศิตะวันตกและไหลผ่านฉง

ชิง่ไปออกทะเลจนีตะวันออก แมน่ ้าแยงซเีกยีงซึง่เป็นแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีหรอืยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 

รองจากแมน่ ้าไนลใ์นทวปีแอฟรกิาและแมน่ ้าอะเมซอนในทวปีอเมรกิาใต.้ จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

16.10 น.       กลับเขา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์ เทีย่วบนิ WE685  

18.35 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ................................  
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรือกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร

,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่ท าวซีา่เดีย่ว (ทกุประเภท) รวมท ัง้ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ  
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× คา่วซีา่จนีแบบหมูค่ณะ (Visa Group) จะตอ้งมเีวลาท าวซีา่ 7 วนักอ่นเดนิทาง ราคาทา่นละ 1,500 บาท 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและ
เลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระยอดเต็ม ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทกุกรณี) 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวนัทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ท่องเที่ยวทริปใด , วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง , เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง(Passport)  



มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่

ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

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

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :  (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทกุกรณี) 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



ตวัอยา่งหนา้พาสท่ีตอ้งยืน่วีซ่า ถ่ายหนา้คู่เท่านั้น 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


