
 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 18232 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

21.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ ไทย แอรเ์วย ์(Thai 
Airways) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิ 

 

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

วนัทีส่อง สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง – เมอืงอูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถราง) – ศาลาฝานกง – รา้นไขมุ่ก 

– เมอืงหงัโจว – ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 

 

00.30 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่TG662  
 

 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 20 นาท ีบนเครือ่งมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ * 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
05.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง ประเทศจนี เมอืงเซีย่งไฮ ้(เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าทา่นเดนิทางตามโปรแกรม 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถ SET BOX 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ี(Wuxi City) ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ “เซีย่งไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ี

ทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวัตศิาสตร์
ยาวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ 

 

น าทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทัวรน์ี้รวมน่ังรถราง) น าทกุทา่นชมพระพุทธรูป
ปางหา้มญาตทิองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระ

พักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทห่ ูเป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม หากเมือ่เดนิไปทางใดก็เหมอืนวา่องคพ์ระก าลังมองตามเราอยู ่
นอกจากนี้วัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวค่อยๆบานออก ผสานกับการ

แสดงน ้าพุดนตร ีจนกระทัง่ก าเนดิพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ 

 

 
 

 น าท่านชม ศาลาฝานกง ภายในวัดหลงิซาน ตัง้อยู่ริมทะเลสาบไท่หูทีก่วา้งใหญ่ อยู่เชงิเขาหลงิซานทีส่วยงาม เป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญอ่ลงัการ ศาลาฯ มเีสน้ผ่าศนูยก์ลางจากทศิใตถ้งึทศิเหนือ แบง่กลุม่สถาปัตยกรรมเป็นฝ่ังตะวันออกและ

ตะวนัตก มพีืน้ทีก่วา่ 7 หมืน่ตารางเมตร มทีางเดนิเชือ่มระหวา่งต าหนักกบัอาคารตา่งๆ บนหลงัคาเป็นพระเจดยี ์5 องค ์
 



 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

 



น าทา่นชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครีมไขมุ่กบ ารุงผวิทีส่กัดมาจากไข่มุกน ้าจดื เพาะเลีย้งในทะเลสาบรวมถงึเครื่องประดับต่างๆ
จากไขม่กุ  

 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิ
วฒันธรรม แหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจนี  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณเหอฟางเจีย่ (He Fang Jie Old Street) ตัง้อยู่เชงิเขาอูซ๋ันของเมอืงหังโจว เป็นถนนสายหนึง่

ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมอนัเกา่แกข่องหางโจไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร 
ในสมัยราชวงศซ์่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะทีเ่มืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั ้น ถนนเหอฟางเจี่ยเป็นศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรม เศรษฐกจิและการคา้ในสมัยนัน้ ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืน

ทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม มลีักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี้สว่น
ใหญเ่ป็นรา้นคา้ทัว่ไป 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูไกข่อทาน และหมูพนัปี 

 

ทีพ่กั XIAOSHAN KAIYUAN MANJU GUALI HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน – เซีย่งไฮ ้– เมอืงโบราณซเีป่า  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

 น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู (Xihu Lake) ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยวา่ “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีู
สวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบซหีูมเีนื้อที ่5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ลอ่งเขา้สู่

เขตทะเลสาบซหีูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซหีูเก่า ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู ซึง่ไดแ้ก่ ตว้นฉาน
เสยีน ซานถาน อิน้เหยนิ และหนานผงิอ่วนจง ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศทีผ่่อน

คลาย 
 



 
 

 
 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นใบชา ชมทัศนียภาพของไร่ชาเขยีว

ขจี อสิระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นน าทุกท่านชมิชาขึน้ชือ่
ของจนี และเลอืกซือ้ชาเพือ่เป็นของฝาก 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นผลติภณัฑย์างโอโซน ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิตา่งๆ 

 
น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(Shanghai City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศจีน ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีื้นที ่
6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ 14 ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถูกขนาน

นามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” 
 



 
 
น าทกุท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณชเีป่า (Qibao Old Street) เป็นหมู่บา้นโบราณในรัชสมัยหมงิและรัชสมัยชงิ ซึง่เมอืง

โบราณแหง่นีเ้ป็นเมอืงทีส่ง่ออกผา้ทอของจนี และโดง่ดังไปทั่วโลก ปัจจุบันตัวอย่างผา้จากยุครัชสมัยหมงิและชงิ ถูกจัดแสดง

ไวที ่Great Museum of London  อสิระทกุทา่นไดเ้พลดิเพลนิไปกับสนิคา้ ของกนิมากมายหรอืถนนคนเดนิทียั่งคงอนุรักษ์
ความเกา่แกไ่วไ้ดอ้ย่างสวยงาม หรอืทกุทา่นสามารถชมทศันยีภาพมนเสน่หข์องจนีในโบราณ 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเสีย่วหลงเปา  

 
ทีพ่กั SHANGHAI SANJIAGANG HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ รา้นบวัหมิะ – ตกึจนิเหมา่ ช ัน้ 88 (ราคาทวัรน์ีร้วมขึน้ตกึช ัน้ 88) – รา้นผา้ไหม – หาดไวท่าน – สตารบ์คัส ์Reserve 

Roastery – ถนนนานกงิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  
ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 
จากนัน้น าทา่นขึน้ตกึ ตกึจนิเหมา่ ช ัน้ 88 (Jin Mao Tower) (ราคาทวัรน์ีร้วมขึน้ตกึช ัน้ 88) ตกึทีม่คีวามสงูประมาณ 420 

เมตร สรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2541 ซึง่หลังจากสรา้งเสร็จตกึแห่งนี้เคยไดรั้บการยอมรับวา่เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในประเทศจนี และจัด

วา่สงูเป็นอันดับที ่3 ของโลก ตกึจนิเหม่าถูกออกแบบโดยบรษัิท Skidmore, Owings & Merrill เป็นบรษัิทของสหรัฐอเมรกิา 
โครงสรา้งของตัวอาคารมลีักษณะคลา้ยกับเจดยี ์8 เหลีย่ม ทีเ่รยีงตอ่กันเป็นชัน้ๆในรูปแบบโมเดริน์ ทีผ่สมผสานกันระหวา่งจนี

ดัง้เดมิ และสมัยใหม่ น าทุกทา่นขึน้ลฟิทค์วามเร็วสูงไปยงัช ัน้ 88 ซึง่ใชเ้วลาเพยีง 4-5 นาท ีเพือ่ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้
ซึง่ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีใ่หญท่ีสุ่ดในจนี พรอ้มชมววิของหาดไหวท่นั 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ 
เป็นตน้ 

 จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนรมิแม่น ้าทีม่ี

ความยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ย

เจา้พ่อหลายแก๊งค ์แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้น่วายไปหมด หาดไว่ทานจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมู่นักท่องเทีย่วชาวไทยว่า "หาดเจา้พ่อ
เซีย่งไฮ"้ น่ันเอง 

 



  
 
จากนัน้น าทา่นชมรา้น สตารบ์คัส ์ Reserve Roastery สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ ครอง

ต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 
ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ัง้ตระหง่านอยู่

กลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนีโบราณมากกวา่ 
1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรื่องราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่วในถังทองเหลอืงนี้จะถูกสง่ผ่านไปตามทอ่ทองเหลอืง

ดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์

ของสตารบ์คัสท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มเีครือ่งดืม่หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง
เดยีว 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั SHANGHAI SANJIAGANG HOTEL ระดบั 4 ดาวทอ้งถิน่ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ รา้นหยก – ตลาดเถาเป่า – สนามบนิซา่งไห ่ผูต่ง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก 
 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเถาเป่า (Taobao Market) แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม่ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่จะขาย
สนิคา้ตา่งๆ อาทเิชน่ กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา อปุกรณ์กฬีาตา่งๆทีเ่ป็นขอเลยีนมาจากแบบแบรนดช์ัน้น าทัวรโ์ลก รวมถงึ

สนิคา้แบรดอ์ืน่ๆ ของจนี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 



14.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย เป็นเวลาโดยประมาณ 
17.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG665 

21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-20 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

12 – 16 มนีาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 24,999 5,999 11,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 24,999 5,999 11,999 

16 – 20 เมษายน 2563 18,999 21,999 5,999 8,999 

23 – 27 เมษายน 2563 18,999 21,999 5,999 8,999 

30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

19,999 22,999 5,999 9,999 

07 – 11 พฤษภาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

14 – 18 พฤษภาคม 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

04 – 08 มถินุายน 2563 17,999 20,999 5,999 7,999 

 

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

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 
** ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ไมร่วมวซี่า** 

 
มายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพื่อร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นขายเสือ้กันหนาว, รา้นศลิปะ

รัสเซยี, รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง



ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก 
ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออก

จากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 
* โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั * 

 
** ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  
(ปรับราคาเพิม่ขึน้ 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 ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

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

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

วซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 



 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท 
ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์

ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ
จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก

ของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไข

การคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

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

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง

การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก
กรณี** 

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

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

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

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีี

ซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยินดีที่จะใหบ้ริการและ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ 
และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ 

(ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  
2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

(หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 



การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มี

อายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่ับหนังสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
 

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่
ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกับ มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 



 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิ

ของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึ

อาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊หรอืว ี
ซา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

 

1. อสิราเอล 2. อฟักานสิถาน 3. ปากสีถาน 4. อุซเบกสิถาน 5. ทาจกิสิขาน 6. เตริก์เมนสิถาน 

7. อหิรา่น 8. อริกั 9. ตรุก ี 10. อยีปิต ์ 11. ซาอุดอิาระเบยี 12. ซเีรยี 

13. เลบานอน 14. จอรแ์ดน 15. อนิเดยี 16. ศรลีงักา 17. ลเิบยี 18. ซูดาน 

19. แอลจเีรยี 20. ไนจเีรยี 21. คาซคัสถาน 22. รฐัปาเลสไตน ์   

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ
ทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการ

อนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บรกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

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

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิทอาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่

ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น
ใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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