
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซาหวงหวั – เมอืงฉางเตอ๋ 

 
11.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

ไทยสไมล ์(WE) มเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

 

 
 
14.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนิฉางซา หวงหวั โดยเทีย่วบนิที ่WE616  

 
* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง สายการบนิมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
หนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ เพือ่เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ KFC SET BOX 
 

ทีพ่กั FOUR SEASON GOLDEN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงฉางเตอ๋ – เมอืงจางเจยีเจีย้ – รา้นหยก – เขาเทยีนเหมนิซาน (รวมรถอุทยาน+กระเชา้) - ระเบยีงแกว้ หรอื 

ทางเดนิกระจก – ถ า้ประตูสวรรค ์– รา้นบวัหมิะ – OPTION : โชวก์ารแสดงจิง้จอกขาว 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาคตะวันตก เป็น

หนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญที่สดุ มชีือ่เสยีงทางดา้นทรัพยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญในเมอืงจางเจยีเจีย้ เมอืงจางเจยีเจีย้เป็นประดุจด ัง่ดนิแดนบรสุิทธิข์องโลก 
 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชือ่ของคนชาวจีนซึง่มีมา
ตัง้แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกีย่วกับการใส่เครื่องประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิให ้
เป็นคนมีอ านาจ ช่วยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรือง อีกทัง้ยังช่วยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้ร่างกายและ

จติใจ รวมไปถงึการชว่ยเสรมิพลังใหร่้างกายแข็งแรงอกีดว้ย 
  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีเ้ห็ด 
 

น าท่านน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ เขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมค่ากระเชา้

ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวที่สุดในโลก มรีะยะทางประมาณ 7.5 
กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับ
น ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แห่งนี้จัดไดว่้าเป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึง่ ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ความงามของภูเขานับรอ้ยลูก สลับซับซอ้นกันดูสวยงามแปลกตา 
 



 
 

 น าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีวกับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมค่าเขา้ ระเบยีง
แกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชัน ความกวา้งของ

ระเบียงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการทา้ทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส
ทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบียงแกว้ เพื่อรักษาความ

สะอาดและความใสของกระจก  
 

 



  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถ า้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถ า้ประตูสวรรคห์นึง่ขา) 

ประวัตขิองโพรงถ ้าแห่งนี้เริม่บันทกึไวว่้า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซ่งเหลยีง (Songliang Shan) ที่
สงูนับพันเมตรถล่มลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตูยักษ์ ดว้ยเหตุนี้ท าใหภู้เขาลูกนี้ถูกเรียกเป็น เทยีน
เหมนิ หรอื ประตูสวรรค ์ นับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ประตูนี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่

ท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ที่มุ่งขึน้สู่ภูเขาประตูสวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางลง
จากเขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   

  

 
**ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทุกทา่นควรทราบ** 

- การเดนิทางขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 
โดย อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเช้าไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้ผู้

เดนิทางเสียเวลาในการรอควินาน หรือหากบนัไดเลื่อนประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุด
ให้บริการ การเที่ยวชมจะต้องใช้การขึน้ และ ลงโดยกระเช้าไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นี้ทางบริษทัจะ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง่ โดยค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผู้

เดนิทางเป็นส าคญั  
- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวน

สทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนใหไ้ด ้

ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทุกท่าน 
โดยสถานการณ์เช่นนีไ้ม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้และค่าใชจ้่ายในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้ าการ

จา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

 



 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นยาบวัหมิะ (Beijing Bao Shu Tang Bao Fu Ling Compound Camphor Cream) 

หรอื ครมีเป่าซูถั่ง สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้นแกช้าว
จนีทุกบา้นมาแต่โบราณ 
 

OPTION : โชวก์ารแสดง จ ิง้จอกขาว สงวนสทิธิส์ าหรบัท่านทีส่นใจ ราคาท่านละประมาณ 400 หยวน/ท่าน 
สามารถตดิต่อสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ส าหรบัท่านทีไ่ม่ซือ้ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพา
คณะเขา้เขา้สูท่ีพ่กัตามอธัยาศยั หรอืน าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟู้ีด+ไวนแ์ดง 

 
ทีพ่กั DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงจางเจยีเจีย้ – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย – รา้นใบชาหรอืผา้ไหม – ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ – สะพานแกว้ (รวม
ต ัว๋เขา้สะพานแกว้ไป-กลบั) – รา้นยางพารา – OPTION : ลอ่งเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานที่ซึง่จัดแสดง

ภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ีร่เิริม่ศลิปะแบบใหม่ที่เรยีกกันว่า จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ชวั้สดุธรรมชาต ิ เชน่ 
กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทวิทัศน์ จติรกรรมที่รังสรรคข์ ึน้มา ลว้นไดรั้บรางวัลและการยกย่อง
มากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปทั่วโลก 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปูีเจีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอทุยานอูห่ลงิเหยยีนเป็นถนนคนเดนิ
ที่ลงทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พื้นเมืองเพื่อใหค้นทอ้งถิน่มีรายไดจ้ากการขายสนิคา้ต่างๆ จ าหน่ายสนิคา้ที่

ระลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงต่างๆ ในราคาถูก 
 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นใบชา (Tea Shop) สวรรคข์องคนรักชา ใหท้่านไดช้มิชาต่างๆที่มชีือ่เสยีงของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี เชน่ ชาอูห่ลงของเมอืงปักกิง่ ชาผู๋เออ๋รจ์ากเมอืงหยุนหนาน และชาอืน่ๆทีม่ชีือ่เสยีงต่างๆหลากหลายชนดิ ที่

รวบรวมจากแหล่งผลติขึน้ชือ่ ใหท้่านไดช้มกระบวนการผลติใบชาแหง้และใหโ้อกาสท่านไดล้ิม้รสชาตขิองชาชนดิต่างๆได ้
อย่างเต็มที ่หรอืรา้นผา้ไหม 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีวกับ สะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) 
(รวมคา่เขา้ชมสะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ดนิกว่า 980 ฟตุ และมคีวามยาว
กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แห่งนี้ท าหนา้ที่เป็น

ทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอย่างบันจี๊จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบ
สดุขดีอกีดว้ย 
 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์
เครือ่งนอนเพือ่สขุภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา 
 



 
 

OPTION : ล่องเรอืทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ช ัว่โมง สงวนสทิธิส์ าหรบัท่านทีส่นใจ ราคาท่าน
ละประมาณ 350 หยวน/ท่าน สามารถตดิต่อสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ ส าหรบัท่านทีไ่ม่ซือ้
ทวัรเ์สรมิเพิม่หวัหนา้ทวัรจ์ะพาคณะเขา้เขา้สูท่ีพ่กัตามอธัยาศยั หรอืน าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง 

 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูป้ิงยา่งเกาหล ี
 

ทีพ่กั DAYS HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงจางเจยีเจีย่ – เมอืงฉางซา – ชอ้ปป้ิง OUTLETS – สนามบนิฉางซา – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) น าท่าน ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลทส ์ใหเ้วลา
อิสระแก่ท่านสามารถเลือกสนิคา้และของฝากต่างๆ ไดต้ามอัธยาศัย สนิคา้ที่ท่านสามารถเลือกซื้อมีตัง้แต่สนิคา้ราคา

ประหยัด ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมต่างๆ  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

19.50 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่WE617 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 9,999 12,999 3,500 6,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 10,999 13,999 3,500 6,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

20 – 23 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

27 – 30 มนีาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

14,999 17,999 3,500 9,999 

10 – 13 เมษายน 2563 16,999 19,999 3,500 11,999 

17 – 20 เมษายน 2563 13,999 16,999 3,500 8,999 

24 – 27 เมษายน 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 

15,999 18,999 3,500 10,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 12,999 15,999 3,500 7,999 

15 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

12 – 15 มถิุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 



19 – 22 มถิุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

26 – 29 มถิุนายน 2563 11,999 14,999 3,500 6,999 

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

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 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 ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 

 

 
ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 



 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา
เก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจ

ส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  

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

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้ด่าน 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ได ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 
พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
** ทั ้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด

ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 



5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรือ หลัง 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดย

เครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กบัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดย
ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 



- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร

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

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 
รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ
ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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