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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– เมอืงฉงชิง่  

 

08.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมอิาคาร ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์E สายการบนิ

ไทยสไมล ์(Thai Smile) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้
เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

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

11.05 น.  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงฉงชิง่ ประเทศจนี โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE684 

พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืวา่เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็น

เมอืง และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจนี ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น ้าเจยี
หลงิ มพีืน้ทีต่ดิกับมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่อือ้ตอ่การ

พัฒนาเป็นเมอืงทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ 

การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – อุทยานหลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(ราคาทวัรน์ีร้วมคา่ต ัว๋ลฟิทแ์กว้) – จุดชมววิระเบยีงแกว้ – 

ถนนแปะกว๊ย  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอู่หลง (Wulong) เมอืงอู่หลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง

เมอืงฉงชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะ

และอากาศด ีมีแม่น ้าอู่เจยีงไหลตัดผ่านกลางเมอืง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร 
ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรอื เทยีนเชงิ

ซา่นเฉยีว) ซึง่ถอืวา่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดบั 5A ทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในเมอืงอูห่ลง ตัง้อยู่

http://bit.ly/2NMk5YE
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หา่งจากเมอืงอูห่ลงประมาณ 18 กโิลเมตร เกดิจากการยบุตวัของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิเป็นบอ่หลมุขนาดใหญ่ทีล่กึ
ประมาณ 300-500 เมตร และมบีางสว่นเป็นโพลงทะลุเหมอืนกับสะพานทอดขา้มระหวา่งภูเขา น าทา่นโดยสาร

ลฟิทแ์กว้ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทาง

เดนิเทา้เทีย่วชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่
ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมงักรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่

มองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมงักรเขยีว ลักษณะ
เป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมงักรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่น

ทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้งมดืด า ภายในอุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรง

เตยีมเก่าๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่นสมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองที่
จางอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยท าหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง”  

 

 

จากนัน้น าทา่นตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอทุยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (Wulong Glass Bridge) 
จดุทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของอุทยานฯ ซึง่ต ัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไป

จากขอบหนา้ผา 11 เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็น

ระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถ
มองทะลไุปยงักน้หบุเขา 
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ระหว่างทางน าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกว๊ย (Ginkgo) ทีร่ะหว่างทางเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วย

มากมายตลอดถนน ที่ก าลังค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอร่ามเต็มทอ้งถนน โดยในช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจกิายน ของทกุปีจะเขา้สูช่ว่งฤดใูบไมร้ว่ง ท าใหต้น้แปะกว๊ยสองขา้งถนนจะคอ่ยๆเร ิม่เปลีย่นส ีน าทกุ

ทา่นแวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจทีใ่น 1 ปีจะมเีพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ **(ในช่วงประมาณเดอืนตุลาคม - 
พฤศจกิายนของทุกปี เป็นช่วงทีต่น้แปะก๊วยสองขา้งถนนจะค่อยๆเร ิม่เปลีย่นส ีท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการตดัโปรแกรม และไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆท ัง้ส ิน้ ใน
กรณีทีต่น้แปะกว๊ยยงัไมม่กีารเปลีย่นสใีนชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง)** 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ถ า้ฝูหยง (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่น ัง่กระเชา้ไป-กลบั) – เมอืงฉงชิง่ – ตลาดหงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซี

เกยีง    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ถ า้ฝูหยง หรอื ฝูหยงตง้ (Furong Cave) ถ ้ามรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 4A 

ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฝหูยง หา่งจากเมอืงอูห่ลงประมาณ 21 กโิลเมตร มโีถงถ ้าใหญ่ทีม่พีืน้ที ่37,000 ตารางเมตร เต็มไป
ดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกวา่ 30 ชนดิ ถ ้านีถ้กูคน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการส ารวจร่วมกันของประเทศ

จนีและออสเตรเลยี มกีารประเมนิผลอยู่ในระดับทีเ่ป็นถ ้ามหัศจรรยข์องโลก ถ ้าฝูหยงตง้ แปลวา่ ถ ้าดอกไม ้คงเป็น
เพราะสวยงามเหมอืนดอกไมเ้ลยตัง้ชือ่แบบนี้ ตัง้อยู่ กโิลเมตร เป็นถ ้าหนิแร่แคลไซด ์ถ า้ฝูหยงตง้ ไดร้บัการยก

ยอ่งวา่เป็นถ า้ทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี และหนังสอื Chinese National Geography ยกย่องใหเ้ป็น "NO.1 

cave in the world" 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืวา่เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี 
และเป็นเมือง และเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจนี ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับ

แม่น ้าเจยีหลงิ มพีืน้ทีต่ดิกับมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในท าเลที่
เอือ้ตอ่การพัฒนาเป็นเมอืงทา่ทีส่ดุทนัสมัย จงึท าใหเ้มอืงแหง่นีเ้ตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การท่องเทีย่วในภูมภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน น าทุกท่านสู ่
ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ ทีเ่ป็นท ัง้

ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจุดชมววิรมิแมน่ า้เจยีหลงิ ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนอกีหนึง่แลนดม์าร์กทีต่อ้งมาให ้

ไดเ้มือ่มาเยอืนนครฉงชิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
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น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่ในยามค า่คนืเมอืงฉงชิง่เป็น

เมอืงทีม่แีมน่ า้สายส าคญัอยา่งแม่น า้แยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดท ัง้เมอืง จงึท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมอืงท่าทีม่ี

ความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝ่ังแม่น ้าทีม่ีการเจริญเตบิโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีตกึสูงระฟ้า
เกดิขึน้มากมาย เป็นภูมทิัศน์ทีง่ดงามโดดเด่น ยามค ่าคนืตกึสูงเสยีดฟ้าเหล่านี้จะมีแสงไฟระยบิระยับส่องแสง

สะทอ้นลงสูแ่มน่ ้าอยา่งงดงาม ประกอบกบัเมอืงฉงชิง่มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น ้าแยง
ซเีกยีง เพือ่ชมทศันยีภาพอนัสวยงามอลงัการของสองฟากฝ่ังแมน่ ้า  

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)    
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของมหา
นครฉงชิง่ ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลบัไปในอดตีก็ตอ้ง

ไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ขว่ เพราะทีน่ ีย่งัคงรกัษาวถิชีวีติรวมท ัง้สะทอ้นรากเหงา้ด ัง้เดมิของเมอืงไวไ้ด้

อยา่งดเียีย่ม ไม่วา่จะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่รีูปทรงโบราณ แหลง่ผลติสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีส่บืทอดกจิการ
ต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของคาว มใีหล้องชมิลองกนิกัน หรือจะชม

ขัน้ตอนกนัท ากนัเลยก็มใีหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจนีอนุรักษ์ไวต้ลาดนี้ไว ้เนื่องมาจากมปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัย
เริ่มก่อสรา้งราชวงศซ์่งจนถงึยุครุ่งเรืองดา้นการเป็นเมืองท่าในราชวงศห์มงิมีจุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก ่

ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้พืน้เมอืงตกทอดกันมารุ่น

ตอ่รุ่นรวมถงึทกุวนันี ้
 

 
 

น าทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถ่ังในภาษาจนีกลาง 

เป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ประจ านครฉงชิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครส าหรับประชาชน 

มคีวามจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถ่ัง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี พ.ศ.
2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยสกุีห้มอ้ไฟ (9) 

- สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 
16.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE685 พรอ้ม

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 
18.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 
**************************************** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

17 – 20 ตลุาคม 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

18 – 21 ตลุาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

23 – 26 ตลุาคม 2562 16,999 19,999 4,999 9,999 

24 – 27 ตลุาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

25 – 28 ตลุาคม 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

01 – 04 พฤศจกิายน 2562 14,999 17,999 4,999 9,999 

เปิดเพิม่!! 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 
15,999 18,999 4,999 9,999 

เปิดเพิม่!! 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 
15,999 18,999 4,999 9,999 

08 – 11 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

เปิดเพิม่!! 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 
15,999 18,999 4,999 9,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

เปิดเพิม่!! 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 
15,999 18,999 4,999 9,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 15,999 18,999 4,999 9,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนีภ้ายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
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- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 


