
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– เมอืงฉงชิง่  

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

ไทยสไมล ์(Thai Smile) ซึง่จะมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้
เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

11.05 น.  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงฉงชิง่ ประเทศจนี โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE684 
พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 10 นาท)ี 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม จากนั้นนํา

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืว่าเป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็น
เมือง และเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่ม่น้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ําเจีย
หลงิ มีพื้นทีต่ดิกับมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งช ิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อื้อตอ่การ
พัฒนาเป็นเมืองทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงิน 
การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่ต ัว๋ลฟิทแ์กว้) – จุดชมววิระเบยีงแกว้ – 

ถนนแปะกว๊ย  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง
เมืองฉงช ิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ทําใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะ
และอากาศด ีมีแม่น้ําอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช ิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร 
ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอดเสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 
นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรอื เทยีนเชิง
ซ่านเฉยีว) ซึง่ถอืวา่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดบั 5A ทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดในเมอืงอูห่ลง ตัง้อยู่

หา่งจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กโิลเมตร เกดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบ่อหลมุขนาดใหญท่ีล่กึ
ประมาณ 300-500 เมตร และมีบางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมือนกับสะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา นําท่านโดยสาร
ลฟิทแ์กว้ลงไปสูหุ่บเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เม ือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทาง
เดนิเทา้เทีย่วชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่

ทีสุ่ดในเอเชยี) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมงักรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมื่อ
มองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพานเชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมงักรเขยีว ลักษณะ
เป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่ามคอื สะพานมงักรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่น
ทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมืดดํา ภายในอุทยานแห่งชาตหิลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรง
เตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่นสมัยราชวงศถั์ง (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองที่

จางอี้โหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง”  
 



   

 

 

 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อูห่ลง (Wulong Glass Bridge) 
จุดทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดของอทุยานฯ ซึง่ต ัง้อยูบ่นหนา้ผาสูงจากระดบันํา้ทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไป
จากขอบหนา้ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจีนและตา่งประเทศ เป็น
ระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญท่ีสุ่ดในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ื่นชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นล่างทีส่ามารถ

มองทะลุไปยงักน้หุบเขา 
 

 
  

ระหว่างทางนําทกุทา่นเก็บภาพความประทับใจ ถนนแปะกว๊ย (Ginkgo) ทีร่ะหว่างทางเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วย
มากมายตลอดถนน ที่กําลังค่อยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอร่ามเต็มทอ้งถนน โดยในช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจกิายน ของทุกปีจะเขา้สูช่่วงฤดูใบไมร้ว่ง ทําใหต้น้แปะกว๊ยสองขา้งถนนจะคอ่ยๆเร ิม่เปลีย่นส ีนําทกุ



   

 

 

ทา่นแวะถา่ยรปูเก็บภาพความประทับใจทีใ่น 1 ปีจะมีเพียงครัง้เดยีวเทา่นัน้ **(ในช่วงประมาณเดอืนตุลาคม - 
พฤศจกิายนของทุกปี เป็นช่วงทีต่น้แปะก๊วยสองข้างถนนจะค่อยๆเร ิม่เปลีย่นส ีท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในปีน ัน้ๆอกีดว้ย ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการตดัโปรแกรม และไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆท ัง้ส ิน้ ใน
กรณีทีต่น้แปะกว๊ยยงัไมม่กีารเปลีย่นสใีนช่วงเวลาทีเ่ดนิทาง)** 

  

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (4) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mountain View Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม ถํา้ฝูหยง (ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่น ัง่กระเชา้ไป-กลบั) – เมอืงฉงชิง่ – ตลาดหงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซี

เกยีง    
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สู ่ถํา้ฝูหยง หรอื ฝูหยงตง้ (Furong Cave) ถ้ํามรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 4A 
ตัง้อยูร่มิแม่น้ําฝูหยง หา่งจากเมืองอู่หลงประมาณ 21 กโิลเมตร มีโถงถ้ําใหญท่ีม่ีพื้นที ่37,000 ตารางเมตร เต็มไป

ดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกวา่ 30 ชนดิ ถ้ําน้ีถกูคน้พบเมื่อเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 จากการสํารวจรว่มกันของประเทศ
จีนและออสเตรเลยี มีการประเมนิผลอยูใ่นระดับทีเ่ป็นถ้ํามหัศจรรยข์องโลก ถ้ําฝูหยงตง้ แปลว่า ถ้ําดอกไม ้คงเป็น
เพราะสวยงามเหมือนดอกไมเ้ลยตัง้ชือ่แบบน้ี ตัง้อยู ่กโิลเมตร เป็นถ้ําหนิแรแ่คลไซด ์ถํา้ฝูหยงตง้ ไดร้บัการยก
ยอ่งวา่เป็นถํา้ทีส่วยทีสุ่ดของประเทศจนี และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องใหเ้ป็น "NO.1 
cave in the world" 

 



   

 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืว่าเป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน 

และเป็นเมือง และเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยู่ในบรเิวณที่แม่น้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับ
แม่น้ําเจียหลงิ มีพื้นทีต่ดิกับมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความที่ฉงช ิง่ตัง้อยู่ในทําเลที่
เอื้อตอ่การพัฒนาเป็นเมืองทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ 
การเงนิ การคมนาคม การศกึษา รวมทัง้การท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน นําทุกท่านสู ่
ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปตัยกรรมจนีโบราณ ทีเ่ป็นท ัง้
ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจุดชมววิรมิแมน่ํา้เจยีหลงิ ทีน่ี่เปรยีบเสมือนอีกหนึง่แลนด์มาร์กที่ตอ้งมาให ้

ไดเ้มื่อมาเยอืนนครฉงช ิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 
 



   

 

 

 
 

นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่ในยามคํา่คนืเมอืงฉงชิง่เป็น
เมอืงทีม่แีมนํ่า้สายสําคญัอยา่งแมนํ่า้แยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดท ัง้เมอืง จงึทําใหท้ี่น่ีกลายเป็นเมืองท่าที่มี
ความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบรเิวณรมิสองฝ่ังแม่น้ําที่มีการเจรญิเตบิโตของเมืองอย่างรวดเร็ว  มีตกึสูงระฟ้า
เกดิขึน้มากมาย เป็นภมูทิัศน์ที่งดงามโดดเด่น ยามคํ่าคืนตกึสูงเสียดฟ้าเหล่าน้ีจะมีแสงไฟระยบิระยับส่องแสง

สะทอ้นลงสูแ่ม่น้ําอยา่งงดงาม ประกอบกับเมืองฉงช ิง่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น้ําแยง
ซเีกยีง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝ่ังแม่น้ํา  

 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Mingshan Yuan Lin Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 



   

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของมหา
นครฉงชิง่ ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลบัไปในอดตีก็ตอ้ง
ไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ขว่ เพราะทีน่ ีย่งัคงรกัษาวถิชีวีติรวมท ัง้สะทอ้นรากเหงา้ด ัง้เดมิของเมอืงไวไ้ด้
อยา่งดเีย ีย่ม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่ีรปูทรงโบราณ แหลง่ผลติสนิคา้และอาหารพื้นเมืองทีส่บืทอดกจิการ
ตอ่กันมาหลายรุน่ ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของคาว มีใหล้องชมิลองกนิกัน หรือจะชม
ขัน้ตอนกันทํากันเลยก็มีใหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดน้ีไว ้เน่ืองมาจากมีประวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัย
เร ิม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถงึยคุรุง่เรอืงดา้นการเป็นเมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก ่
ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรปูทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้พื้นเมืองตกทอดกันมารุน่
ตอ่รุน่รวมถงึทกุวันน้ี 

 

 
 

นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถั่งในภาษาจีนกลาง 

เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ประจํานครฉงช ิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสําหรับประชาชน 
มีความจุไดม้ากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถั่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสรจ็สมบูรณ์เมือ่ปี พ.ศ.
2540 ออกแบบโดยการจําลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มืองหลวงปักก ิง่  

 



   

 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยสุกีห้มอ้ไฟ (9) 
- สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ - 

16.15 น. บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE685 พรอ้ม
บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 20 นาท)ี 

18.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทาํการออกต๋ัวเน่ืองจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

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

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

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

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

25 – 28 ตุลาคม 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 

08 – 11 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 

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

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมคา่วซี่ากรุป๊ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจาํนวน 15 ท่าน ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  



   

 

 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้

ดา่น หรอืวีซา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ําใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิการเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง สําเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุด

ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ท ีท่า่นควรทราบ  



   

 

 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน ( ต๋ัว) 

จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเท ีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  



   

 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขต

หรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการย ืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ท ีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี ้และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่

ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนังสอืเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้ม

การชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ําใหต้น้ทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจของ

บรษัิทกํากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์

เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 



   

 

 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นีข้ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 


