
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   รหสัโปรแกรม : 17583  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี 

และวซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น 

หากทา่นตอ้งไปท าใหมท่กุกรณี 



พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 0-18 ปี 
สายการ

บนิ 
จ านวน 

01-03(04) มนีาคม 2563 6,996 4,500 +3,500 MU 20 

08-10(11) มนีาคม 2563 6,996 4,500 +3,500 MU 20 

15-17(18) มนีาคม 2563 6,996 4,500 +3,500 MU 20 

30 มนีาคม – 01(02) เมษายน 2563 5,995 4,500 +3,500 MU 20 

 

เฉนิต ู ภเูขาหมิะซหีลงิ  เลอ่ซาน  4 วนั 2 คนื 

XILING SNOW MOUNTAIN  สนุกสนานกบักจิกรรมมากมาย บนภเูขาหมิะซหีลงิ 

  ชมพระแกะสลกัผาหนิทีย่ ิง่ใหญ ่ หลวงพอ่โต ณ เมอืงเลอ่ซานชมพระแกะสลกัผาหนิทีย่ ิง่ใหญ ่ หลวงพอ่โต ณ เมอืงเลอ่ซาน   

ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ เลอ่ซาน  l  ชุนซลีู ่  l   ชมศลิปะถนนแพนดา้ 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่อสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) 

*ปล.ทัวรร์าคาพเิศษไมม่รีาคาเด็ก/ ราคานี้ไมร่วมคา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650และคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิซวงหลวิ(เฉนิต)ู – ภเูขาหมิะซหีลงิ –  OPTION TOUR   XILING  

SNOW MOUNTAIN SKI RESORT   – เมอืงเลอ่ซาน 

เทีย่งคนืครึง่ คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาทเ์ตอร ์U ประตู 10 สายการบนิ

ไชน่าอสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

 

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

 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

03.25 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดยสายการบนิไชน่าอสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่MU5036 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

07.20 น. ถงึสนามบนิซวงหลวิ เมอืงเฉนิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉนิตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น

อันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เนือ่งจากวซีา่เป็นวซีา่หมูค่ณะ การด าเนนิการใหท้กุท่าน

เรยีงล าดับแถวตามรายชือ่ผูเ้ดนิทาง/ในสว่นทา่นทีม่วีซีา่ทอ่งเทีย่วตดิเล่มขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นการ

เดนิทาง เพือ่ความสะดวกและไมม่กีารยกเวน้ค่าธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้)  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะซหีลงิ (XILING SNOW MOUNTAIN) 

ภเูขาหมิะซหีลงิ สถานทีต่ากอากาศ เมอืงตา้อี ้มณฑลเสฉวน ห่างจาก

นครเฉินตู 95 กโิลเมตร ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตก มพีื้นที่ 483 ตาราง

กโิลเมตร ยอดเขาตา้สวยถัง สงู 5,364 เมตร มหีมิะปกคลุมตลอดปี มี

ทวิทัศนท์ีส่วยงามขึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของประเทศจนี เสน้ทางท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาตมิ ีหุบเขา, ป่าไม,้ ล าธาร, น ้าตก ลานสกภีเูขาหมิะซหีลงิ ภเูขาหมิะซหีลงิ อยูใ่นความสงูระดับ

เดยีวกับ ภเูขาแอลป์  ภเูขาซหีลงิจงึไดช้ือ่ว่า “เทอืกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” ระหว่างทางท่านจะเพลดิเพลนิ
กบัทวิทัศนธ์รรมชาตติลอดสองขา้งทาง (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช.ม) อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

★★ OPTION TOUR ★★  XILING SNOW MOUNTAIN SKI RESORT ภเูขาหมิะซหีลงิซาน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าประมาณ 20 

นาทสีูล่านสกภีเูขาหมิะซหีลนิซาน บนความสงูจากระดับน ้าทะเล 5,230 สัมผัสกับหมิะหนานุ่มกับลานสกยีอด

นยิมอกีแหง่หนึง่ของจนี สนุกสนานกบัอปุกรณ์การเลน่สกอียา่งครบครัน อาท ิแผน่เลือ่นหมิะ บอลลนู สโนโมบลิ 

เครือ่งเล่นสไลด ์สก ีและ กจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย (ค่าออพชัน่ขึน้ภูเขาหมิะซหีลงิโดยกระเชา้ ท่านละ 1,200 

บาท สามารถจองและช าระเงนิค่าออพชั่นไดพ้รอ้มค่าทัวร)์ หมายเหตุ : ค่าออพชัน่ไม่รวมค่าเชา่อปุกรณ์สกี

,เครื่องเล่นต่างๆ ค่าเช่าชดุกันหนาว กรุณาเตรียมถุงมอื ผา้พันคอ แว่นกันแดดและเครื่องกันหนาวใหพ้รอ้ม 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่หมิะตามอธัยาศัย  จนถงึเวลานัดหมาย. 

 

 

 

 

 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเล่อซาน เมอืงนี้มอีายกุว่า 1,300 ปี ตัง้อยูท่ีร่มิแมน่ ้าซึง่เป็นทีร่วมของแมน่ ้า 3 สาย คอื 

แมน่ ้าซงิหย ีแมน่ ้าหมนิแมน่ ้าตา้ตู ้มาบรรจบกนั ท าใหเ้กดิอทุกภัยทุกปีทีเ่มอืงนี้แต่หลังจากสรา้งองค ์หลวงพ่อ

โตเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ก็ไมเ่กดิอทุกภยัอกีเลย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOYUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

 

วนัทีส่อง เมอืงเลอ่ซาน – หลวงพ่อโตเลอ่ซาน+ลอ่งเรอื – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิจางกงเฉยีว –  OPTION 

TOUR   ลอ่งเรอืเลอ่ซาน+สกุีเ้สฉวน  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน ล่องเรอืสักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน  ท่านจะ

เห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึง่เป็นพระแกะสลักภูผาที่

ใหญ่แกะสกัดเขา้ไปในผาหนิ สงู 71 เมตร เฉพาะพระ

เศียรสูง 14.7 เมตร กวา้ง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 

เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกวา้ง 8.5 

เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน ใชเ้วลา

กอ่สรา้งนานถงึ 90 ปี พระพักตรจ์ะหันออกมาทางแมน่ ้าหมงิเจยีงจดุประสงคเ์พือ่เป็นสริมิงคลปกป้องภัยน ้าท่วม

จากการเออ่ลน้ของแม่น ้า 3 สาย(หมงิเจยีง ซงิอเีจยีงตูเ้จยีง) ทีม่าบรรจบพอดทีีเ่มอืงเล่อซาน  องคพ์ระใหญ่

เลอ่ซานไดรั้บการจดทะเบยีนขึน้เป็นหนึง่ในมรดกโลกรว่มกบัเขาเออ๋เหมยซาน(งอ้ไบ)๊ เมือ่ปี ค.ศ. 1996 และยงั



เป็นแหล่งท่องเทีย่วระดับ AAAAA   ใหท้่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : การล่องเรอืขึน้อยูก่ับสภาพ

อากาศในแตล่ะชว่ง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู ่ถนนคนเดนิจางกงเฉียว (Zhanggongqiao Street) ถนนคนเดนิทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารมากมาย 

หลากหลายสไตล ์รองรับนักชมิจากทั่วทุกมมุเมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมถนนเกา่แกข่องเมอืงเล่อซาน เลอืก

ชมิอาหารจากรา้นเกา่แกส่มยัราชวงศช์งิ ฯลฯ จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

★★ OPTION TOUR ★★  ลอ่งเรอืชมบรรยากาศยามค ่าคนืของเมอืงเลอ่ซาน ชมองคห์ลวงพอ่โตเลอ่ซานแกะสลักในอกีววิที่

สวยงาม ใหท้่านไดช้ืน่ชมบรรยากาศ จนถงึเวลาอันสมควร  (ค่าออพชัน่ ล่องเรอืเล่อซาน+สกุีเ้สฉวน ท่านละ 

2,000 บาท สามารถจองและช าระเงนิคา่ออพชัน่ไดพ้รอ้มคา่ทัวร)์ 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BOYUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 

 

วนัทีส่าม เมอืงเลอ่ซาน – เมอืงเฉนิตู – รา้นบวัหมิะ – ถนนแพนดา้ – รา้นยางพารา – รา้นหยก – ถนนคนเดนิ

ชุนซลีู ่– สนามบนิเฉนิต ู

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิตู (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ใหท้่านไดพ้ักผ่อนบนรถ พรอ้มทัง้

ชืน่ชมทัศนียภาพระหว่างสองขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงเฉินตู  น าท่านเขา้สู ่ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี 

นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่า

ซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกัดต่อย 

เป็นยาสามญัประจ าบา้นจนี   

น าทา่นสู ่ ถนนแพนดา้  ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรูปภาพกราฟฟิค ศลิปะ ภาพวาด

ของแพนดา้ หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมอืงเฉินตูและประเทศจีน ที่มคีวาม

น่ารักหลากหลายอริยิาบถ บนถนนทีม่คีวามยาวประมาณ 800 เมตร ในเมอืง

เฉนิตเูป็นทีน่ยิมส าหรับนักท่องเทีย่วมาชมและเก็บภาพน่ารักๆ อสิระถ่ายรูป

ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น ฟังบรรยายสรรพคณุของสนิคา้ จนถงึเวลาอนั

สมควร  น าทา่นชม รา้นหยก มสีนิคา้มากมายเกีย่วกับหยกใหท้่านไดเ้ลอืกชือ้เป็นของฝากหรอืเป็นของทีร่ะลกึ

แดต่ัวทา่นเอง 

 จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสินคา้

หลากหลายชนดิ ย่านถนนชนุชลีู่ อาท ิเสือ้ผา้,กระเป๋า,รองเทา้ทัง้แบรนด์

เนมและยีห่อ้ดังของประเทศจีนตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย (อสิระ

อาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน ***

ส าหรับท่านทีซ่ ือ้ออพชัน่ล่องเรอืเล่อซาน น าท่านไปรับประทานสกุีเ้สฉวน) 

จนถงึถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉนิต ู
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

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

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.35 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าอสีตเ์ทรินแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่MU5035 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพ) 

02.05 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ...............     

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 



ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีเ้พราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดดว้ยตัวทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

** หมายเหต ุ1：โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีจั่ดท านี ้เป็นโปรแกรมเทีย่วชว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ ดงันัน้สภาพอากาศในแตล่ะวันจะมหีมิะตก เป็นเหตุ

ใหถ้นนหนทางเต็มไปดว้ยหมิะ พนักงานขบัรถจ าเป็นตอ้งขบัรถชา้กวา่ปกต ิอาจสง่ผลถงึจ านวนสถานทีเ่ทีย่วทีส่ามารถเขา้ชมได ้หากมหีมิะ

ตกหนัก ลมแรง หรอืเหตกุารณ์อืน่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ทีปิ่ดสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ ทัง้นี้เพือ่สวัสดภิาพของผูเ้ดนิทางเป็นหลักกรณีดังกลา่วไม่

เป็นเหตใุหค้นืเงนิไดท้กุกรณี 

 

** หมายเหต ุ2 : ตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมหับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจีนทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงให ้

นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก รา้นยาจนี รา้นไขมุ่ก รา้นนวดเทา้ รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เนื่องจากท าใหม้ผีลต่อราคาทัวร ์จงึเรียนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทราบเบือ้งตน้วา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก

ทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

ฤดหูนาวมขีอ้ควรทราบ : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆจะปิดเร็วไป 1 ชม. และถา้

เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แวน่ควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

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

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที ่

มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิ ีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ย ืน่วซีา่หมูค่ณะ  

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอื ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนั 

อืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอ 

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 



 หากช าระไมค่รบตามจ านวนและ/หรอืวนัทีก่ าหนด บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ 

ใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจ 
โปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้

ทุกกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก 
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน 
ซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ 
ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืการควบคมุ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้  
 



 


