[TG-651] : ไฮไลท์ ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน (2 ภูเขาหิมะ)
คุนหมิง ต้ าหลี่ เมืองโบราณต้ าหลี่ ลีเ่ จียง เมืองโบราณลีเ่ จียง สระมังกรดา
โชว์จางอวีโ้ หมว วัดลามะ เมืองโบราณจงเตีย้ น (ไม่ ลงร้ านช้ อป ร้ านยา)
(พัก เมืองต้ าหลี่ 1 คืน, เมืองลี่เจียง 2 คืน, แชงกรี ลา่ 1 คืน และ คุนหมิง 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยวประเทศจีน คุนหมิง นครแห่งใบไม้ ผลิต ต้ าหลี่ เมืองหลากวัฒนธรรม
ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ภูเขาหิมะมังกรหยก และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แชง-กรีล่า เมืองที่มีธรรมชาติที่งดงามไป
ด้ วยป่ าไม้ ทุง่ หญ้ า ภูเขา ทะเลสาบ หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน ที่พกั แบบมาตรฐาน
และบริการอาหารเลิศรสครับ
• เที่ยวครบ 2 ภูเขาหิมะ นัง่ กระเช้ าใหญ่ขึ ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก
• เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย และ โรงแรมที่พกั ระดับ 4-5 ดาว
• โปรแกรมเน้ นเที่ยว ไม่ลงร้ านยา ร้ านช้ อป ร้ านรัฐบาลนะครับ

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง (สายการบินไทย TG ไม่ ลงร้ านช้ อป ร้ านยา)
• วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)
• วันที่ 12 - 17 เมษายน 2561 (ท่านละ 32,995.-บาท)
• วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)
• วันที่ 26 - 31 กรกฏาคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)
• วันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)
• วันที่ 10 - 15 ตุลาคม และ 18 - 23 ตุลาคม 2561 (ท่านละ 29,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินสุ วรรณภูมิ - คุนหมิง - ต้ าหลี่
08.30 น.
10.55 น.
14.05 น.

19.00 น.

สมาชิกพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG612
ถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน มีขนาดใหญ่
ที่สดุ เป็ นอันดับ 6 จากทังหมด
้
27 มณฑล คุนหมิงได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม้ ผลิ ทาให้ มีอากาศเย็น
สบายตลอดทังปี
้ จึงทาให้ มีทศั นียภาพสวยงาม จนได้ สมญานามว่า “นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ” (เวลาที่จีน
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าหลี่ เขต
ปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ในมณฑลยูนนาน ตังอยู
้ ร่ ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบั ภูเขา
ฉางซาน มีชนกลุม่ น้ อยอาศัยอยูร่ ่วมกันกว่า 20 เชื ้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรื ออาณาจักรน่านเจ้ า
(ค.ศ. 738 – 903) จนกระทัง่ ชาวไป๋ ได้ เข้ ามาสถาปนาอาณาจักรต้ าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาใน ค.ศ.
1253 เมืองต้ าหลี่ก็ถกู กุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลงแต่ก็ยงั คงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้
พบเห็น
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 1) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อนกันตามสบาย (พัก

LAND SPACE HOTEL หรื อระดับ 4 ดาว)
วันทีส่ อง : ต้ าหลี่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เมืองโบราณต้ าหลี่ - จุดชมวิวแม่ นา้ แยงซีเกียง แชงกรีล่า
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 2) หลังอาหารนาท่าน ผ่ านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้ าหลี่
สัญลักษณ์ของเมืองต้ าหลี่ จากนันน
้ าท่านนมัสการเจ้ าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้ าแม่ กวนอิม เพื่อเป็ นสิริมงคล
วัดเจ้ าแม่กวนอิมเมืองต้ าหลี่เป็ นวัดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ราชวงศ์ซ่ง เจ้ าแม่กวนอิมที่วดั นี ้เป็ นรูปอาม่าแก่ๆ
จากนันเที
้ ่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้ าหลี่ ชมประตูเมืองด้ านใต้ ที่มีสถาปั ตยกรรมอันงดงาม
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 3) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “แชงกรี ล่า”
ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึง่ มีพรมแดนติดกับอาณาเขตหน่าซีของเมืองลี่
เจียง และอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง (แชงกรี ลา่ อยู่หา่ งจากนครคุนหมิง ถึง 750 กิโลเมตร) และ
อุดมไปด้ วยธรรมชาติที่งดงามของป่ าไม้ ทุง่ หญ้ า ภูเขา ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้ วยภูมิประเทศ
รวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี ้จึงได้ ชื่อว่า “ดินแดนแห่งความฝั น” แวะชม จุดชมวิวของ

19.00 น.

แม่ นา้ แยงซีเกียง เกิดจากแม่น ้าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึง่ เป็ นที่ราบสูงไหลลงมากระทบ
กับเขาไห่หลอ แล้ วหักเส้ นทางโค้ งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็ น “โค้ งแรกแม่ นา้ แยงซี”
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 4) หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก
SHENQU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ าม : แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน วัดลามะซงจ้ านหลิง เมืองโบราณจงเตีย้ น - ลีเ่ จียง
07.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน The
Valley of Blue moon เป็ นสถานที่ซงึ่ มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี มีชื่อเรี ยกอีกว่า ภูเขาหิมะสือข่า
(Shika Snow Mountain) ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของแชงกรี -ลา เชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ประกอบด้ วย 13 ยอดเขา เรี ยงรายต่อกันลักษณะคล้ ายมังกร เป็ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงามมาก ให้
ท่าน นั่งกระเช้ าสู่จุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์ สีนา้ เงิน สูงกว่าระดับน ้าทะเลประมาณ 3,960 เมตร
หากว่าไหนฟ้าใส จะมองเห็นยอดภูเขาหิมะมังกรหยกและยอดภูเขาหิมะเหม่ยลี่ ให้ ทา่ นชมทัศนียภาพ
อันสวยงามของทิวทัศน์เบื ้องล่างและชมกุหลาบพันปี หลากสายพันธุ์
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านสู่ วัดลามะซงจ้ านหลิน ตังอยู
้ เ่ ชิงเขา
อยูห่ า่ งจากเมืองจงเตี ้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีพระลามะจาพรรษามากกว่า 700 รูป สร้ าง
ขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1679 (พ.ศ.2222) สร้ างขึ ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คงั
ซีแห่งราชวงศ์ชิง มีรูปแบบคล้ ายพระราชวังโปตาลาที่เมืองลาซาเมืองหลวงของทิเบต แต่ย่อส่วนลงมา มี
การเปรี ยบเทียบว่า "หากพระราชวังโปตาลาเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจงซานหลินก็เป็ น
ศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวพุทธบริเวณที่ราบสูงทิเบตนัน่ เอง" จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากจาก
เมืองแชงกรี ลา่ ที่ เมืองโบราณจงเตีย้ น ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ ายชุมชนเมือง
โบราณธิเบต ซึง่ เต็มไปด้ วยร้ านค้ าของคนพื ้นเมือง ร้ านขายสินค้ าที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและ
ความเป็ นของชาวทิเบตที่แชงกรี ลา่ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็ นเมืองซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
หุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวหน่าซี ถือเป็ นชนกลุม่ น้ อยที่มีความน่าสนใจทังทาง
้
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก SIGHTSEEING
HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีส่ ี่ : ยอดเขาหิมะมังกรหยก (ขึน้ กระเช้ าใหญ่ ) โชว์ จางอวีโ้ หมว ไป๋ สุ่ ยเหอ หมู่บ้านนา้ หยก สระมังกรดา
07.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั ยิ่งใหญ่
โดยผู้กากับชื่อก้ องโลก จาง อวี ้ โหมว ได้ เนรมิตให้ ภเู ขาหิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลังและใช้ ทงุ่ หญ้ าเป็ น
เวทีการแสดง โดยใช้ นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความ
เป็ นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง จากนันน
้ าท่าน นั่งกระเช้ าใหญ่ สู่ ยอดภูเขาหิมะ สูงระดับ
4,506 เมตร ให้ ท่านได้ สมั ผัสยอดเขาหิมะที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของยอดเขาหิมะมังกรหยก (กรุณา
เตรี ยมเครื่ องกันหนาวให้ พร้ อมและกระเช้ าใหญ่ขึ ้นยอดภูเขาหิมะมังกรหยก)
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 9) หลังอาหารนาท่านนัง่ นัง่ รถรางไปชม ไป๋สุยเหอ นา้ ตกนา
ขัน้ บันได เป็ นน ้าตกหินปูนที่เป็ นชันๆแบบนาขั
้
นบั
้ นไดที่สวยงาม ชม หมู่บ้านนา้ หยก ชม ศาลตงปา
ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมบ่อน ้าพุศกั ดิส์ ิทธิ์ของเผ่านาซี ซึง่ ไหลมาจากภูเขาหิมะ
มังกรหยก เที่ยวชม วัดอวีเ้ ฟิ ง ซึง่ เป็ นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัด

19.00 น.

จะปลูก ต้ นฉาฮวา หรื อคามิเลียขนาดยักษ์ ซึง่ เป็ นต้ นไม้ ชนิดหนึง่ มีดอกคล้ ายกุหลาบ บางต้ นมีอายุ
เก่าแก่ร่วม 600 ปี จากนันน
้ าท่านชม สระมังกรดา เฮยหลงถัน ชมความงดงามของอุทยานที่กว้ าง
ใหญ่
บริการอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 10) หลังอาหารนาท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง “ลี่เจียงกู่เฉิง” ชม
ชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบโบราณที่ยงั คงหลงเหลือให้ ได้ พบเห็นในเมืองนี ้ ภายในเมืองโบราณมีร้านของฝาก
ของที่ระลึกมากมายและเมืองนี ้ได้ รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ น “เมืองมรดกโลก” พักผ่อนกัน
ตามอัธยาศัย (พัก SIGHTSEEING HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ้ า : ลีเ่ จียง - ฉู่สง เมืองโบราณชาวหยี - คุนหมิง
07.00 น.

12.00 น.
19.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 11) หลังอาหารอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง Chuxiong เป็ น
เมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี ที่อยูร่ ะหว่างเมืองคุนหมิง-ต้ าหลี่ เมืองนี ้เป็ นเมืองท่องเที่ยว
ของมณฑณยูนนาน
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 12) หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณชาวหยี ที่ เมือง
ฉู่สง มีของฝากของที่ระลึกมากมาย จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง
บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 13) พิเศษ...สุกี ้เห็ด หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้ าที่พกั พักผ่อนกัน
ตามอัธยาศัย (พัก LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ ก : คุนหมิง วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ
07.00 น.

12.00 น.
15.20 น.
16.35 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 14) หลังอาหารนาท่านชม วัดหยวนทง ซึง่ เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ ในคุนห
มิง มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและ
ทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นาท่านนมัสการและขอพร เจ้ าแม่ กวนอิมพันมือ และ
นมัสการ พระพุทธชินราชจาลอง ซึง่ อัญเชิญมาจากประเทศไทย
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 15) หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานฉางสุ่ย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG613
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็ก ไม่มีเตียง
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 29,995.-บาท
ท่านละ 28,995.-บาท
ท่านละ 27,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท
• เทศกาลสงกรานต์ เพิ่มท่านละ 3,000.-บาท
• สาหรับโรงแรมประเทศจีน ห้ อง 3 คน จะไม่มีครับ มีแต่เตียงเสริมเข้ าไปแทน
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ าด้ วยครับ
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พกั 5 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน
7.ค่าวีซา่ จีนและค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8.ค่าน ้าหนักสัมภาระขึ ้นเครื่ องคนละ 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
• หมายเหตุ
1.ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 20 หยวนและคนขับรถ 20 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 240 หยวน)
2.สาหรับค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรื อจะให้ มากให้ น้อย ตามความถูกใจได้ ครับ)
• ที่พกั : โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ภายในห้ องสะดวกสบายดีครับ
• สิ่งที่ควรนาติดตัว : กล้ องถ่ายรูป, ของใช้ สว่ นตัว, ยารักษาโรคประจาตัว, รองเท้ าสวมใส่สบาย, เสื ้อกันหนาว
• การสารองที่นงั่
1.วางมัดจาท่านละ 10,000.-บาท พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• เอกสารทาวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ใช้ เฉพาะหนังสือเดินทางอย่างเดียว ทาวีซา่ กรุ๊ป)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
3.ส่งเอกสารล่วงหน้ าอย่างน้ อย 15 วัน
• พาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่านครับ
• หมายเหตุ : ท่านจะได้ รับพาสปอร์ ตคืนในวันเดินทางครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะพรอมานาด บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 985 - 8 - 46860 - 1
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
• หมายเหตุ : ทุกครัง้ ที่ทา่ นโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมา
อย่างเดียว เพราะเราไม่ร้ ูวา่ เป็ นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ ทา่ นไม่ได้ นะครับ

• กรุ ณาส่ งหนังสือเดินทางพร้ อมรู ปถ่ ายมาที่...
นายพรชนก ศักดิธ์ านี
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
• ทุกครัง้ ที่ท่านส่งพาสปอร์ ต กรุณาเขียนชื่อ เบอร์ โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ และวันเดินทางมาให้ ด้วยนะครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ ้นเหนืออานาจความควบคุมของ
บริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
ค่าบริ การคืนได้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

