
 
 

 

 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 17738 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 



วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– เมอืงฉงชิง่ – ประเทศจนี – อุทยานเขานางฟ้า (รวมคา่รถไฟ) 

 

03.30 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์2 
สายการบนิ ไทยแอร ์เอเชยี มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับ

บตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

 

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

06.10 น.  เดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่FD556 
10.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืวา่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็น

เมอืง และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจนี ตัง้อยู่ในบรเิวณทีแ่ม่น ้าแยงซเีกยีงมาบรรจบกับแม่น ้าเจยีหลงิ มี
พืน้ทีต่ดิกบัมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในท าเลทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเป็นเมอืง

ทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึท าใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา 
รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าอเูจยีง 

ระดบัความสงู 1,900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มยีอดเขาสงูที ่2,033 เมตร อทุยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงอูห่ลงที่
ถอืว่าอยู่ในระดับ 5A ของประเทศจนี ทีอุ่ทยานแห่งนี้ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่องของความ

สวยงามทางธรรมชาตสิามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมคีวามสวยงามแตกต่างกันออกไป ไดรั้บการ
ขนานนามวา่ “ดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัสจรรย”์ ไดแ้ก่ มป่ีาไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มทีุ่งหญา้เลีย้งสัตว ์และมลีาน

หมิะในฤดหูนาว (รวมคา่รถไฟ)  
  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
**OPTION SHOW : โชวจ์างอวีโ้หมว เมอืงอูห่ลงราคา 400 หยวน/ทา่น ส าหรับทา่นทีส่นใจสามารถสอบถามไดจ้าก

หัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ ส าหรับทา่นทีไ่มม่คีวามประสงคช์มโชวห์ัวหนา้ทวัรจ์ะน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
 

พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – จดุชมววิระเบยีงแกว้ – อุทยานหลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมคา่ลฟิทแ์กว้) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู่หลง (Wulong) เมอืงอู่หลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉง

ชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงู ท าใหเ้มอืงนี้มป่ีาไมแ้ละพื้นทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่น ้าอู่
เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอด

เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 
 



 
 

จากนัน้น าท่านตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุด

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 11 
เมตร มคีวามกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หุบเขา 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรอื เทยีนเชงิซา่นเฉียว  

ซึง่ถอืวา่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 5A ทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในเมอืงอูห่ลง ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงอูห่ลงประมาณ 
18 กโิลเมตร เกดิจากการยุบตัวของเปลอืกโลก ท าใหเ้กดิเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมี

บางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมอืนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภเูขา  

 



 
 

น าท่านโดยสาร ลฟิทแ์กว้ ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทาง
เดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่

ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพาน

เชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพาน
แห่งทีส่ามคอื สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหด้คูอ่นขา้งมดืด า 

ภายในอทุยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเก่าๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อนตัง้แต่ใน
สมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจดุนีเ้องทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยท าหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงฉงชิง่ – ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย – ตลาดหงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิเจยีฟางเป่ย  (Jeifangbei) ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพื่อ
ร าลกึถงึชยัชนะในการท าสงครามกับญีปุ่่ น แตปั่จจุบันกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ย

รา้นคา้มากกวา่ 3,000 รา้น ซึง่มทีัง้อาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ดนิชมและชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

 น าทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ        
ทีเ่ป็นท ัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจุดชมววิรมิแมน่ า้เจยีหลงิ ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีต่อ้งมาให ้

ไดเ้มือ่มาเยอืนนครฉงชิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 



 

 
 

 น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้แยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่เมอืงฉงชิง่เป็นเมอืงทีม่แีมน่ า้สาย

ส าคญัอยา่งแมน่ า้แยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดท ัง้เมอืง จงึท าใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บรเิวณรมิสองฝ่ังแม่น ้าทีม่กีารเจรญิเตบิโตของเมอืงอย่างรวดเร็ว มตีกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย เป็นภูมทิัศน์ทีง่ดงามโดด

เดน่ ยามค า่คนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่นีจ้ะมแีสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่น ้าอย่างงดงาม ประกอบกับเมอืงฉงชิง่มี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น ้าแยงซเีกยีง เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝ่ัง

แมน่ ้า  
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
 **OPTION : ชมววิกลางคนืเมอืงฉงชิง่+น่ังรถไฟฟ้าทะลตุกึราคา 300 หยวน/ทา่น ส าหรับทา่นทีส่นใจสามารถสอบถาม

ไดจ้ากหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ ส าหรับทา่นทีไ่มม่คีวามประสงคซ์ือ้ทัวรเ์สรมิหัวหนา้ทวัรจ์ะน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 



พกัที ่ MINGSHAN YUAN LIN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉงชิง่ – หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ – พพิธิภณัฑแ์หง่แม่น า้แยงซเีกยีง – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่

เจยีงเปย ์– สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของมหานครฉงชิง่ 
ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ขว่ 

เพราะทีน่ี่ยังคงรักษาวถิีชวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมืองไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่ี
รูปทรงโบราณ แหลง่ผลติสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีส่บืทอดกจิการตอ่กันมาหลายรุ่น ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพัด 

ทัง้ของหวานของคาว มใีหล้องชมิลองกนิกนั หรอืจะชมขัน้ตอนกันท ากันเลยก็มใีหไ้ดช้มกัน รัฐบาลจนีอนุรักษ์ไวต้ลาดนี้ไว ้
เนือ่งมาจากมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัยเริม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถงึยคุรุ่งเรอืงดา้นการเป็นเมอืงทา่ในราชวงศห์มงิมี

จดุเดน่การผนวกวฒันธรรมเกา่แก ่ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกนั และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้

พืน้เมอืงตกทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นรวมถงึทกุวนันี้ 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสกุ ีห้มอ้ไฟ 

  
 จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑแ์หง่แม่น า้แยงซเีกยีง (Three Gorges Museum) หรือ พพิธิภัณฑซ์านเสยี ทีเ่ก็บ

เรือ่งราวของการสรา้งเขือ่นยักษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พพิธิภัณฑต์ัง้อยู่ใจกลางมหานครทเีปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ภายใน
พพิธิภัณฑม์กีารน าเสนอประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงและวถิชีวีติของผูค้นเมือ่ครัง้อดตี รวมทัง้แบบจ าลองเขือ่นซานเสยี

พรอ้มขอ้มลูบอกเลา่ความเป็นมาของเขือ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกแหง่นี้ 

 



 
  

น าทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถ่ังในภาษาจนีกลาง เป็นหนึง่
ในสญัลักษณ์ประจ านครฉงชิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครส าหรับประชาชน มคีวามจุได ้

มากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถ่ัง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการ
จ าลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  

 

 



 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่FD553  

21.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาพกัเดีย่ว 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

17,999 4,500 11,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 5,000 15,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 5,000 15,999 

24 – 27 เมษายน 2563 16,999 4,500 10,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

17,999 4,500 11,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา) 

16,999 4,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัเขา้พรรษา) 

15,999 4,500 9,999 

18 – 21 กนัยายน 2563 14,999 4,500 8,999 

 

** เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

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

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

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 







 
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 คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 
 

 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 
บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 

น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีด

ทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ได ้

รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทวัรนั์น้ๆทนัท ี

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิทัง้หมด
ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

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

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง 
คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสาร

โดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

(หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 

 

 
 

 



การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์ PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

 



เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือ
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ

ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบ

คนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

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



 


