
 

        

 
 

รหัสโปรแกรม : 27538 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ 

11-13 เม.ย. 66 17,771 3,500 WE 
25-27 เม.ย. 66 14,441 3,500 WE 
2-4 พ.ค. 66 15,551 3,500 WE 
9-11 พ.ค. 66 14,441 3,500 WE 
16-18 พ.ค. 66 15,551 3,500 WE 
23-25 พ.ค. 66 14,441 3,500 WE 

30 พ.ค. – 1 ม.ิย. 66  14,441 3,500 WE 



 

*** หมายเหต ุ***    ราคานีไ้มร่วม : คา่วซีา่ 1,800 บาท/ทา่น 
คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ,  ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 
เอกสารการขอวซี่า รปูถา่ย 2 นิว้ 1 ใบ พืน้หลงัสขีาว ไมใ่สเ่ครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนเทคเลนส ์

เห็นใบห ูพรอ้ม SCANหนา้PASSPORT 2 หนา้ เลม่ทีใ่ชใ้นการเดนิทาง(วนัทีห่มดอายใุหเ้หลอื

มากกวา่6เดอืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นครฉงชิง่–อูห่ลงิซาน–ฐานวศิวกรรมนวิเคลยีร–์รถไฟฟ้าทะลตุกึ 

 
วนัแรก (1)  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ – นครฉงชิง่ – ศาลาประชาคม – ชมรถไฟฟ้าทะลตุกึ – ฟูหลงิ  

07.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ไทยสมายล ์  พบเจา้หนา้ที ่

บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารการเดนิทาง และสัมภาระ ทา่นควรถงึประตูทางออกขึน้เครือ่ง 

กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

10.15 น.  น าทา่นออกเดนิทางสู ่นครฉงชิง่ โดยสายการบนิไทยสมายล ์ เทีย่วบนิที ่WE 684 

14.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมหานครฉงชิง่ น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร หลังรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ 

 น าทา่นเดนิทางชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพดา้นนอก) ซึง่นายพลแห่ง

กองทัพคอมมวินิสตร์เิร ิม่สรา้งขึน้ภายหลังการปฏวัิตสิ าเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได ้

กว่า 4,000 คน ใชเ้ป็นที่ประชุมสภาผูแ้ทนและโรงละครของประชาชน สรา้งโดย

จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่ 

น าท่านชม รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่ก าลังวิง่ผ่านสถานีหลีจื่อป้า 

(Liziba Station) ทะลุตกึ 19 ชัน้ ซึง่เป็นอาคารทีพ่ักอาศัยของประชาชน ความแปลก

แต่จรงิ คอื รถไฟฟ้าสายนี้ถูกสรา้งขึน้โดยไม่ตอ้งรือ้ถอนตกึดังกลา่ว โดยสถานีหลจีือ่

ป้าใชพ้ื้นที่เพียงชัน้ 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น  ทัง้นี้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ไม่ตอ้ง

กังวลเรือ่งของเสยีงรบกวน เนื่องจาก ผา่นการออกแบบใหส้ามารถลดเสยีงการท างาน

ดว้ยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ท าใหเ้สียงของรถไฟฟ้าสายนี้ ดังเท่าเครื่องลา้งจาน 

(ประมาณ 75.8 เดซเิบล)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   หลังอาหารน าท่านเดนิทางน าทา่นเดนิทางสู ่เขตฟหูลงิ เป็นเขตทีใ่หญ่

อันดับ 2 ในเมืองฉงชิ่ง เมืองนี้  สรา้งฝ่ังแม่น ้ าแยงซี และแม่น ้ าหวู่เจียง ฟูหลิงเป็นเมืองเก่า ที่ในอดีตมี

ความส าคัญทางการทหาร   

  ทีพ่ัก ZHI REN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง (2) หบุเขารอยแยกอูห่ลงิซาน – 816ฐานวศิวกรรมนวิเคลยีร ์– ฉงชิง่  

 ถนนคนเดนิทางเจีย่ฟ่างเป่ย   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอู่หลงิซาน ห่างจากเขตฟูหลิง เมืองฉงชิ่งไปทาง

ตะวันออกเฉียงใตป้ระมาณ 45 กโิลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศ

ระดับ 4A จุดชมววินี้มชีือ่เสยีงในเรือ่งรอยแยกของหนา้ผาทีเ่กดิจากการเคลือ่นตัว

ของเปลอืกโลกอย่างรุนแรง จุดชมววิมรีะดับความสูงตามธรรมชาต ิ1,380 เมตร 

หบุเขารอยแยกทางนเิวศวทิยา หลังชมรอยแยกเสร็จ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านชม 816 ฐานวศิวกรรมนวิเคลยีร ์ฐานอุตสาหกรรมวัตถุดบินิวเคลยีร์แห่งที่ 2 ของจนี โดยในปี1966

ไดร้ับการอนุมัตจิากคณะกรรมาธกิารทหารกลางและนายกรัฐมนตรีโจวเอนิไหลเมื่อปี1984

เนื่องจากการปรับยุทธศาสตร์ระดับชาติการก่อสรา้งโครงการจึงถูกระงับโครงการ816เป็น

โครงสรา้งถ ้าเทียมที่ใหญ่ที่สดุในโลกมีการลงทุนกองก าลังกอ่สรา้งมากกว่า60,000นายอย่าง

ต่อเนื่องใชเ้วลา8ปีในการขุดถ ้า และ9ปีในการติดตัง้อุปกรณ์รวมมูลค่า746ลา้นหยวน เมื่อ

โครงการถูกระงับในปี2527 งานก่อสรา้ง85%และงานตดิตัง้60%เสร็จสมบูรณ์ความยาวตาม

แนวแกนของโครงการทัง้หมดคือ25กโิลเมตรและพื้นที่ขุดรวม104,000ตรม.ถ ้าหลักมี12ชัน้

และสงู79.6เมตรอุโมงคส์งู31.2เมตรและซ่อนอยู่ในภูเขาอย่างสมบูรณ์มีถ ้าขนาดใหญ่ 18ถ ้าถนนกว่า130สาย

อุโมงคน์ าร่องอุโมงคส์าขาและปล่องอุโมงคผั์งอาคารคลา้ยเขาวงกตมปีรมิาณมหาศาลฐานวศิวกรรมนิวเคลยีร์

816(รวมโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์104กน้หมอ้เครื่องปฏกิรณ์นิวเคลยีรห์อ้งโถงเครือ่งปฏิกรณ์นิวเคลยีรแ์ละสถานที่

อืน่ๆ)หลังจากสรา้งเสร็จยังไมม่กีารใชง้านและไมม่รีังส ี  

น าท่านสู ่ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเป่ย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) หรอืทีร่ับรูกั้นวา่เป็นเสมอืนฮ่องกง2 มสีนิคา้แบรนดเ์นม 

ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงจุใจ ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึชัยชนะในการท าสงคราม

กับญี่ปุ่ น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ กว่า 3,000 

รา้นอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

  พักที ่TIAN YOU หรอืเทยีบเทา่ 

 Option ลอ่งเรอืแมน่ า้เหลยีงเจยีง 1,000 บาท ตอ่ทา่น หลงัอาหารค า่ (2 แม่น ้า) 

หรอืในความหมาย คอื การล่องเรอืทัศนียภาพและความงดงามของแม่น ้าแยงซเีกยีง และแม่น ้าเจยีหลงิในยาม

ค ่าคนื โดยเฉพาะแมน่ ้าแยงซเีกยีงซึง่มชีือ่เสยีงระดับโลก มคีวามยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ซึง่ตน้แมน่ ้าอยู่

ที่ทเิบตและมณฑลชงิไห่ ทางทศิตะวันตกและไหลผ่าน ฉงชิง่ไปออกทะเลจีนตะวันออก แม่น ้าแยงซเีกยีงซึง่

เป็นแม่น ้าที่ยาวที่สุดในเอเชยี หรือ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น ้าไนล์ในทวปีแอฟรกิา และแม่น ้า 

อะเมซอนในทวปีอเมรกิาใต ้

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)  รา้นหยก – หมูบ่า้นโบราณฉอืชอ่โขว่ – สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

 น าท่านชม หยก อัญมณีทีม่ชี ือ่เสยีงมาแตโ่บราณของจนี จากนัน้น าทา่น หมูบ่า้นโบราณ

ฉือชี่โข่ว (Ancient Town of Ciqikou) เป็นหมู่บา้นอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวชือ่ดังของมหานครฉงชิง่ ตัง้อยู่ในเขตชวนหวี ้เป็นหมู่บา้นที่มีชนกลุ่ม

นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โครงสรา้งอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่

ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิ ท าใหไ้ดส้มัผัสกลิน่อายยอ้นยุคโบราณในสมัยราชวงศซ์ง่ หมงิและชงิ 

เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชม อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 Option  สุกีห้มอ้ไฟฉงชิง่ 900 บาท ตอ่ทา่น (มือ้เทีย่ง) หมอ้ไฟลอืชือ่ของจนี หรอื

ที่รูจั้กในชือ่หมอ้ไฟรสเผ็ด ที่มีรสชาดเผ็ดรอ้นหมอ้ไฟฉงชิง่มีลักษณะคลา้ยกับ mala xiang guo ผัดแหง้ซึง่

รับประทานในรา้นอาหาร 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.15 น. ออกเดนิทางจาก โดยสายการบนิไทยสมายล ์  เทีย่วบนิที ่WE 685 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 



 

 

 

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ

,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดย

มตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอย่างละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระ

เงนิจากนัน้จะถอืวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทุกกรณี. 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม*์**วงเงนิประกันไม่รวม

ในกรณีโควคิ และคุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดร้ับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสียทรัพย์สนิส่วนตัว และไม่
คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

X คา่ท าหนังสอืเดนิทางทกุประเภท 

X ไมร่วมคา่วซีา่ 1,800 บาท ส าหรับคนไทย 

X คา่ด าเนนิการคัดกรองตรวจหาเชอื RT-PCR หรอื ATK ในกรณีทปีระเทศจนีตอ้งใหต้รวจ 

X ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์ในหอ้งและค่า     

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

X ไมร่วมคา่ท าวซีา่(ทกุประเภท) รวมทัง้ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้ับการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ  

X คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

X คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

X คาทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

X ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

X ตามนโยบายของจนีร่วมกับการท่องเทยีวเมอืงจนี เพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง คอื รา้นบัวหมิะ, 

รา้นหยก, รา้นไขม่กุ,รา้นผเีซยีะ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีน 

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นว่า รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืงทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูกั่บความพอใจของลูกคา้ 

เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นขายสนิคา้ หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทเีกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 2,000 หยวน /ทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก

เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 กรณุาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน เพือ่รกัษาสทิธิใ์นการส ารองทีน่ ัง่ในเดนิทาง  

• หากไมช่ าระคา่บรกิารตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ ทางอเีมลล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจอง

ต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

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

หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิไดทุ้กกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

• ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วัน  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 

• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 – 29 วัน  เก็บเงนิ 50 % จากยอดเต็ม 

• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 8 – 15 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

• ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 7 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนื่องจากอยูน่อกเหนือการควบคมุ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก 

ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮ่องกงมีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนื้อสัตว ์ 
ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 
หมายเหตสุ าคญัการจองทวัร ์ชว่งสถานการณ์ไมป่กต ิโรคโควคิ-19 



 

 
หมายเหตสุ าคญั 

 
1.การเดนิทางทัวรต์า่งประเทศและในประเทศไทย ในชว่งสถานการณ์ไมป่กตขิองโรคโควคิ-19 เนื่องดว้ยมาตรการเกีย่วกับควบคมุ

โรคโควคิ -19 ของแตล่ะประเทศมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา อาจสง่ผลใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่ปิด รถไฟหยดุบรกิาร เรอื

ส าราญหยดุบรกิาร  หากเกดิกรณีดังกล่าว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมทว้รต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

 
2.กรณีลกูคา้ป่วยเป็นโควคิ -19 ระหวา่งทัวร ์ลูกคา้ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจรักษาตา่ง ๆ รวมทัง้ค่าโรงแรมในการกักตัว

ดว้ยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวรเ์ป็นลักษณะเหมาบรกิาร บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวร ์ทัง้นี้บรษัิท ฯ จะชว่ย
ประสานงานต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย  ***ประกันการเดนิทาง ของบรษัิท ฯ จัดท าให ้จะเป็นประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ ไม่

รวมประกันสขุภาพ และโรคประจ าตัว ไมร่วมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel / Home isolation ไมร่วมถงึค่าใชจ่้ายในการตรวจ Fit 

to Fiy ATK RT-PCR และPCR 
 

โดยการเบกิประกันอบัุตเิหตจุะตอ้งรักษาโดยโรงพยาบาล คลนิกิ มใีบเสร็จ และใบรับรองแพทย ์เท่านัน้  ทัง้นี้การพจิารณาการเอา
ประกัน เป็นไปตามกรมธรรม ์บรษัิทประกันภัย จะเป็นผูพ้จิารณาเทา่นัน้ บรษัิท ฯ ไม่ไดร้ับผดิชอบในสว่นนี้ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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