
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วนัเดนิทางวนัเดนิทาง  ราคาราคา  ราคาเด็ก (ราคาเด็ก (00--1188ปี)ปี)  พกัเดีย่วพกัเดีย่ว  

1717--19 พ.ย. 6019 พ.ย. 60  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

1818--20 พ.ย. 6020 พ.ย. 60  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

2525--27 พ.ย. 6027 พ.ย. 60  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

11--33  ธ.ค.ธ.ค.  6060  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

22--44  ธ.ค.ธ.ค.  6060  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

99--11 ธ.ค.11 ธ.ค.  6060  88,,998998  +3000+3000  44,,500500  

1515--17 ธ.ค.17 ธ.ค.  6060  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

1616--18 ธ.ค.18 ธ.ค.  6060  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

2222--2244  ธ.ค. 60ธ.ค. 60  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

2323--25 ธ.ค. 6025 ธ.ค. 60  77,,997997  +3000+3000  44,,500500  

  

WWIINNTTEERR    IINN    WWUULLOONNGG    CCHHOONNGGQQIINNGG      

มรดกโลกทางธรรมชาต.ิ..อทุยานเขานางฟ้ามรดกโลกทางธรรมชาต.ิ..อทุยานเขานางฟ้า  

สมัผสัความหนาวเย็น สมัผสัความหนาวเย็น เลน่หมิะเลน่หมิะ  สนุกสนานก ัสนุกสนานกบักจิกรรมมากมาย ณ สโนวโดม บกจิกรรมมากมาย ณ สโนวโดม   

เดนิทางโดยสายการบนิเดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย์ไทยสไมลแ์อรเ์วย ์ ((WWEE))  

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



 

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

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 อาคารผู ้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร ์

E สายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

10.30 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE 684  (อาหารกลางวันเสริฟ์บนเครือ่ง)(จนีเวลาเร็วกว่า

ไทย 1 ชม.) 

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

เมอืงเตาไฟ และเมอืงหมอก มปีระวัตอินัเนิน่นานกวา่ 3,000 ปี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่นเทีย่วชม ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่งั) ชมดา้นนอก 

ซึง่นายพลเฮ่อหลงแห่งกองทัพคอมมวินิสต์รเิริม่สรา้งขึน้

ภายหลังการปฏวิัตสิ าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้ว่า 4,000 คน 

ใชเ้ป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชนสรา้ง

โดยจ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่ 

 น าท่านสู่ หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา 

ขนานไปกับแม่น ้าเจียหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม 

รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน ้าชา โรง

ละครซึง่ลว้นแลว้แต่กอ่สรา้งตกแต่งในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุส าหรับนักท่องเทีย่ว

ทีม่าเทีย่วชม อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกชมเลอืกซือ้ของตามอธัยาศัย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง เมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่่ามกลางหุบ

เขาโอบลอ้ม ดว้ยภเูขาสงู ท าใหเ้มอืงนีม้ ีป่าไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีมน่ ้าอูเ่จยีงไหลตัดผา่น

กลางเมอืง เมอืงอูห่ลงอยูห่า่งจากเมอืงฉงชิง่ ประมาณ 130 กโิลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอดเสน้ทาง

จนถงึเมอืงอูห่ลง (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั BAERMAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง  อูห่ลง –   อทุยานหลมุฟ้าสะพานสวรรค ์   ระเบยีงแกว้อูห่ลง – อทุยานเขานางฟ้า – 

สโนวโ์ดม (SNOW DOME) – ฉงชิง่  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านชม ไฮไลท์ สุดยอดอุทยาน

แห่งชาตทิี่ไดรั้บมรดกโลกล่าสุดของจีน อุทยาน

แห่งชาตหิลุมบ่อฟ้า (อุทยานท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตริะดับ 5A) ภผูาทีน่่าอัศจรรยช์มซานเฉียว 

3 สะพานสวรรค์ บนพื้นที่ยาว 8 ก.ม. กวา้ง 10-

200 เมตร แผ่นดนิมกีารยบุตัวลง เนื่องมาจากการ

กดัเซาะของน ้า ท าใหเ้กดิสะพานภเูขาธรรมชาต ิ3 

สะพาน ที่มีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร 

หลมุบอ่ฟ้าเมือ่มองจากดา้นบนจะเหมอืนภเูขาทีม่รี ูแตม่องดจูากทีไ่กลๆ จะเหมอืนมแีอง่น ้าทีอ่ยูก่ลางหบุเขา

และเมือ่เดนิไปใกล ้ๆ  จะไดเ้ห็นหลมุอวกาศขนาดใหญท่ีล่อยอยูท่า่มกลางภเูขา  

  น าท่านชม บา้นโบราณกลางหุบเขา (โรงเตีย้ม

เก่าซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อน

ตัง้แต่ในสมัยราชวงศถ์ัง ค.ศ.618-907) ทีส่วยจับ

ตาเมือ่มแีสงตกจากดา้นบนหลมุบอ่ฟ้าสาดสอ่งเขา้

มาใจกลางบา้น   น าท่าน พบกบัความเสยีวของ

ทางเดนิกระจกระเบยีงแกว้อูห่ลง เป็น

สะพานที่มีพื้นที่หนา้กวา้งที่กวา้งที่สุดใน

โลกจุดชมวิวแห่งนี้ เป็นหนา้ผาสูง จาก

ระดับน ้าทะเล 1200 เมตร ส่วนทีย่ืน่ออก

จากหนา้ผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตัง้จากดา้นล่างของหนา้ผาสงู 280 เมตร 

วางแผนและออกแบบ โดยผูเ้ชีย่วชาญจากในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน  เป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วที่

อยากมาสัมผัสทวิทัศน์อันงดงาม ทา่นจะไดเ้ห็นทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูภ่ายใตร้ะเบยีงเดนิกระจกทัง้หมด 

ถอืไดว้า่เป็นจดุชมววิระเบยีงแกว้ทีท่ีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ โดยมกีฏอยูว่า่ผูม้าเยอืนระเบยีงกระจก ตอ้งสวมผา้



หุม้รองเทา้ขณะเดนิ เพือ่ชว่ยลดความสกปรก รอยขดีขว่น และงา่ยตอ่การท าความสะอาด (หากชว่งทีท่า่นมา

ท่องเทีย่ว ทางอุทยานประกาศปิดปรับปรุง  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิ หรอืหาโปรแกรมอืน่มา

ทดแทนให ้ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว โดยยดึตามประกาศ

จากทางอทุยานเป็นส าคัญ โดยทีไ่มแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

  น าทา่นเขา้สู ่รา้นชา ใหท้า่นไดช้มิชาทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี และเรยีนรูว้ธิกีารชมิชาแตล่ะประเภทพรอ้มทัง้

ฟังสรรพคณุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กลับมาเป็นของฝากคนทางบา้นตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าชม อุทยานเขานางฟ้า Xiannu Mountain อุทยานท่องเทีย่วทางธรรมชาตริะดับ 4A ของ

ประเทศจนี เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามแตกต่างกันไปในแต่

ละฤด ูจนไดรั้บสมญานามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหัศจรรย ์คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุ่ง

หญา้เลีย้งสตัว ์และมลีานเลน่หมิะในฤดหูนาว ฤดใูบไมผ้ลจิะไดพ้บกบัใบไมเ้ปลีย่นส ี 

 น าทา่นเขา้ สโนวโ์ดมบนภูเขานางฟ้า (SNOW DOME)  ลานสกใีนร่ม ท่านจะไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิ

กับกจิกรรมทีม่อียูม่ากมายภายในสโนวโ์ดม หรอืจะเลน่สโนวส์เลด อยา่งสนุกสนาน ลานสกนีี้เหมาะกับทัง้

เด็กและผูใ้หญ่ ปล่อยความสนุกไดเ้ต็มที ่พรอ้มถ่ายรูปกับน ้าแข็งสลักน่ารักๆมากมาย (ราคาทัวรร์วมค่าบัตร

ผา่นประตแูตไ่มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และกจิกรรมตา่งๆ ในการเลน่สกภีายในสโนวโ์ดม สนใจตดิต่อสอบถามได ้

ทีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่กจิกรรมหรอืเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดีในชือ่ “ครมีบวัหมิะ” 

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจนี   

  น าทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่มหานครฉงชิง่ ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม ระหว่างทางใหท้่านได ้

ชมทัศนยีภาพสองขา้งทางและพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย้ จนเดนิทางถงึเมอืงฉงชิง่   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  

  น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั HAIDE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม  ฉงชิง่ – วดัอรหนัต ์– ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย OPTION สกุีฉ้งชิง่+ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง

และแมน่ า้เจยีหลงิ – กรงุเทพฯ   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่วดัอรหนัต ์(วดัหลวัฮ ัน่) วัดนี้เป็นวัดเกา่แกอ่ายกุว่า 1,000 ปี ตัง้อยูท่่ามกลางตกึสงู

ในเมอืงใหญ ่ดา้นในมรีปูปัน้พระอรหันต ์500 องค ์ใหท้า่นไดน้มสัการสิง่ศักดิส์ทิธิภ์ายในวัดตามอธัยาศัย 

 น าทา่นชอ้ปป้ิงของฝากกลับบา้นที ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) มสีนิคา้หลากหลาย

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้อยา่งเพลดิเพลนิ 

   อสิระอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

**OPTION สกุีฉ้งชิง่+ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีงและแมน่ า้เจยีหลงิ (คา่ใชจ้า่ยกรณุาตดิตอ่สอบถามจากหวัหนา้

ทวัรแ์ละช าระเงนิทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

 ล่องเรอืแม่น า้เหลยีงเจยีง (แม่น า้แยงซเีกยีงและแม่น า้เจยีหลงิ) ล่องเรือชมทัศนียภาพและความ

งดงามของแมน่ ้าแยงซเีกยีงและแมน่ ้าเจยีหลงิในยามค ่าคนื โดยเฉพาะแมน่ ้าแยงซเีกยีงซึง่มชี ือ่เสยีงระดับ

โลก ในความยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ซึง่ตน้แมน่ ้าอยู่ทีท่เิบตและมณฑลชงิไห่ ทางทศิตะวันตกและ

ไหลผ่านฉงชิง่ไปออกทะเลจนีตะวันออก แม่น ้าแยงซเีกยีงซึง่เป็นแม่น ้าทีย่าวทีสุ่ดในเอเชยีหรือยาวเป็น

อนัดับ 3 ของโลก รองจากแมน่ ้าไนลใ์นทวปีแอฟรกิาและแมน่ ้าอะเมซอนในทวปีอเมรกิาใต ้

  ถงึเวลาอนัสมควร  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิฉงชิง่  

16.05 น.       กลับเขา้สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิ WE 685  

18.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ................................  

*ราคาเด็กอาย ุ0-18ปี บวกเพิม่จากราคาทวัร ์3000 บาท/ทา่น* 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆ

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

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

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ 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 ่า 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง

และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระยอดเต็ม ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ช ัว่โมง (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทุก

กรณี) 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวนัทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

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

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

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

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 



เง ือ่นไขยกเลกิการจอง :  (ไมค่นืเงนิ กรณียกเลกิการเดนิทางทกุกรณี) 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

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

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนื่องจากอยู่นอกเหนือ

การควบคมุ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


