
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– เมอืงฉงชิง่ – ประเทศจนี – เมอืงอูห่ลง 
 
08.00 น.  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ 

ไทยสไมล ์มเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 
11.05 น.  เดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง สายการบนิมอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 
 
15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  
 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็น
เมอืง และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดับ 8 ของจนี ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่มน้ํ่าแยงซเีกยีงมาบรรจบกบัแมน้ํ่าเจยีหลงิ มพีืน้ทีต่ดิ
กับมณฑลหูเป่ย ์หูหนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยู่ในทําเลทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาเป็นเมอืงท่าทีสุ่ด
ทันสมัย จงึทําใหเ้มอืงแห่งนี้เตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การ
ทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง (Wulong) เมอืงอู่หลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉงชิง่ 
เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทา่มกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสงู ทําใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมแีม่น้ําอูเ่จยีงไหล
ตัดผ่านกลางเมือง เมอืงอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเสน้ทาง ท่าน
สามารถชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงอู่หลง – จุดชมววิระเบยีงแกว้ – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมคา่ลฟิทแ์กว้) – อุทยานเขานางฟ้า – 

เมอืงฉงชิง่ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันียภาพของอทุยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (Wulong Glass Bridge) จดุทอ่งเทีย่ว
แหง่ใหมล่า่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มคีวาม
กวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี ให ้
ทา่นไดช้ืน่ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 

 



 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรอื เทยีนเชงิซา่นเฉยีว  ซึง่ถอื
ว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 5A ทีม่ีความสวยงามมากทีสุ่ดในเมืองอู่หลง ตัง้อยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 
กโิลเมตร เกดิจากการยุบตวัของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบอ่หลมุขนาดใหญ่ทีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมบีางสว่นเป็น
โพลงทะลเุหมอืนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภเูขา  
 

 
นําท่านโดยสาร ลฟิทแ์กว้ ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทางเดนิ
เทา้เที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาตทิี่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี) ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมือ่มองทะลอุอกไปคลา้ยกบัสะพานเชือ่ม



 

 
สวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแห่งทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งทีส่าม
คอื สะพานมังกรดํา ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมดืดํา ภายในอทุยาน
แหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจดุแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่นสมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 
618-907) และจดุนีเ้องทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 
 จากนัน้นําทกุท่านเดนิทางสู ่อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําอเูจยีง ระดับ

ความสงู 1,900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มยีอดเขาสงูที ่2,033 เมตร อุทยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงอูห่ลงทีถ่อื
วา่อยูใ่นระดบั 5A ของประเทศจนี ทีอ่ทุยานแห่งนี้ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่องของความสวยงาม
ทางธรรมชาตสิามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ปี เนื่องจากในแต่ละฤดก็ูจะมคีวามสวยงามแตกต่างกันออกไป ไดรั้บการขนานนามว่า 
“ดนิแดนแห่ง 4 สิง่มหัสจรรย์” ไดแ้ก่ มป่ีาไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลีย้งสัตว ์และมลีานหมิะในฤดูหนาว  
หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฉงชิง่ 

 

 
 
พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
วนัทีส่าม  เมอืงฉงชิง่ – หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ – หงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซเีกยีง 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณฉือชีโ่ข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังของมหานครฉงชิง่ 
ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ข่ว 
เพราะทีน่ี่ยังคงรักษาวถิชีวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมอืงไวไ้ดอ้ย่างดเียีย่ม ไม่วา่จะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่รีูปทรง
โบราณ แหล่งผลติสนิคา้และอาหารพื้นเมอืงทีส่บืทอดกจิการต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด ทัง้ของ
หวานของคาว มีใหล้องชมิลองกินกัน หรือจะชมขัน้ตอนกันทํากันเลยก็มีใหไ้ดช้มกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดนี้ไว  ้
เนื่องมาจากมปีระวัตศิาสตร์ยาวนาน ตัง้แต่สมัยเริม่ก่อสรา้งราชวงศซ์่งจนถงึยุครุ่งเรืองดา้นการเป็นเมอืงท่าในราชวงศห์มงิมี
จุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก่ ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้
พืน้เมอืงตกทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นรวมถงึทกุวนันี ้

 



 

 

 
 

นําทุกท่านสู ่ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ        ที่
เป็นท ัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจดุชมววิรมิแมนํ่า้เจยีหลงิ ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีต่อ้งมาใหไ้ดเ้มือ่
มาเยอืนนครฉงชิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 

นําท่าน ล่องเรอืแม่นํา้แยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่เมอืงฉงชิง่เป็นเมอืงทีม่แีม่นํา้สาย
สําคญัอยา่งแม่นํา้แยงซเีกยีงไหลผ่านตลอดท ัง้เมอืง จงึทําใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมอืงท่าทีม่คีวามทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ
บรเิวณรมิสองฝ่ังแม่น้ําทีม่กีารเจรญิเตบิโตของเมอืงอย่างรวดเร็ว มตีกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย เป็นภูมทิัศน์ทีง่ดงามโดดเด่น 
ยามคํ่าคนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่นี้จะมแีสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่น้ําอย่างงดงาม ประกอบกับเมอืงฉงชิง่มอีากาศ
เย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแมน้ํ่าแยงซเีกยีง เพือ่ชมทศันยีภาพอนัสวยงามอลงัการของสองฟากฝ่ังแมน้ํ่า  

 



 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
 **OPTION : ชมววิกลางคนืเมอืงฉงชิง่+น่ังรถไฟฟ้าทะลตุกึราคา 300 หยวน/ท่าน สําหรับท่านทีส่นใจสามารถสอบถามได ้

จากหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ สาํหรับทา่นทีไ่มม่คีวามประสงคซ์ือ้ทวัรเ์สรมิหัวหนา้ทวัรจ์ะนําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
 
พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉงชิง่ – พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ

– กรุงเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง (Three Gorges Museum) หรอื พพิธิภัณฑซ์านเสยี ทีเ่ก็บเรือ่งราว
ของการสรา้งเขือ่นยักษ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก พพิธิภัณฑต์ัง้อยู่ใจกลางมหานครทเีปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ภายในพพิธิภัณฑม์ี
การนําเสนอประวัตคิวามเป็นมาของเมอืงและวถิชีวีติของผูค้นเมือ่ครัง้อดตี รวมทัง้แบบจําลองเขือ่นซานเสยีพรอ้มขอ้มูลบอก
เล่าความเป็นมาของเขือ่นทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกแห่งนี้ หมายเหตุ : พพิธิภณัฑแ์หง่แม่นํา้แยงซเีกยีง ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนั
จนัทร ์

 



 

 

 
 

นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถ่ังในภาษาจนีกลาง เป็นหนึง่ใน
สญัลักษณ์ประจํานครฉงชิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสําหรับประชาชน มคีวามจุไดม้ากกวา่ 
4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถ่ัง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบ
มาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสกุ ีห้มอ้ไฟ 
   



 

 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.18 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่WE685 
18.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคาพกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

12 – 15 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

02 – 05 เมษายน 2563 15,999 4,500 10,999 

09 – 12 เมษายน 2563 17,999 4,500 12,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 19,999 4,500 14,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 21,999 4,500 16,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 16,999 4,500 11,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 16,999 4,500 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล) 16,999 4,500 11,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 4,500 9,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,999 4,500 8,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 14,999 4,500 9,999 

11 – 14 มถินุายน 2563 13,999 4,500 8,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 13,999 4,500 8,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 



 

 
 

** 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 ** 
(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัร ์
ทกุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 
 



 

 

 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ 
ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ 
สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก รดี มนิิ

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

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

วซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลังจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมดัจํา สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 
ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิ์
ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ
จํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่
วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผู ้

มรีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ 
(กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรก
ของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไข
การคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง
การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรือ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีี
ซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิาร
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบริษัทยินดีทีจ่ะใหบ้ริการและ
ดําเนนิการตอ่ไป 



 

 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ใน

กรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงั คณะ 

และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ 
(ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง 
(หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 
 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
สํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ 
มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



 

 
3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตํุา่กวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด จงึ
อาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทาง

ราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การ
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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณี
ใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษี
สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่
ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่น
ใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

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


