
 
 

 

 
 
 

  



 
 

 

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

บนิ ไทยสไมล ์มีเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

 
11.05 น.  เดนิทางสูป่ระเทศจีน เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง สายการบนิมอีาหารและเคร ือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 
 
15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจีน (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืว่าเป็นเมืองทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี และเป็น
เมือง และเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่ม่น้ําแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น้ําเจียหลงิ มี
พื้นทีต่ดิกับมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งช ิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อื้อตอ่การพัฒนาเป็นเมือง
ทา่ทีส่ดุทันสมัย จงึทําใหเ้มืองแหง่น้ีเตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา 
รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูห่ลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองฉง
ช ิง่ เป็นเมืองทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มืองน้ีมีป่าไมแ้ละพื้นทีส่เีขยีวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ําอู่
เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงช ิง่ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอด
เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – จุดชมววิระเบยีงแกว้ – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมคา่ลฟิทแ์กว้) – เมอืงฉงชิง่  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อู่หลง (Wulong Glass Bridge) จุด
ทอ่งเทีย่วแหง่ใหม่ลา่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา 11 
เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจีนและตา่งประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่
ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทัศนียภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 

 



 
 

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตหิลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(Three Natural Bridges) หรือ เทียนเชงิซ่านเฉียว  
ซึง่ถอืว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดับ 5A ทีม่ีความสวยงามมากทีส่ดุในเมืองอู่หลง ตัง้อยูห่า่งจากเมืองอู่หลงประมาณ 
18 กโิลเมตร เกดิจากการยบุตัวของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลกึประมาณ 300-500 เมตร และมี
บางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมือนกับสะพานทอดขา้มระหว่างภเูขา  
 

 



 
 

 

นําทา่นโดยสาร ลฟิทแ์กว้ ลงไปสูห่บุเหวเบื้องลา่งทีร่ะดับความลกึประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถงึแลว้จะพบกับเสน้ทาง
เดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชีย) ซึง่
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมื่อมองทะลอุอกไปคลา้ยกับสะพาน
เชือ่มสวรรคก์ับโลกมนุษย ์สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลักษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพาน
แหง่ทีส่ามคอื สะพานมังกรดํา ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมืดดํา 
ภายในอุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมีโรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจุดแวะพักของคนเดนิทางในสมัยก่อนตัง้แต่ใน
สมัยราชวงศถั์ง (ค.ศ. 618-907) และจุดน้ีเองทีจ่างอี้โหมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บัลลังกวั์งทอง” 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 
 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําอูเจียง 

ระดับความสงู 1,900 เมตรจากระดับน้ําทะเล มียอดเขาสงูที ่2,033 เมตร อุทยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงอู่
หลงทีถ่อืวา่อยูใ่นระดบั 5A ของประเทศจนี ทีอุ่ทยานแหง่น้ีไดร้ับการกลา่วขานว่าเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ความสวยงามทางธรรมชาตสิามารถทอ่งเทีย่วไดทั้ง้ปี เน่ืองจากในแตล่ะฤดกู็จะมีความสวยงามแตกตา่งกันออกไป ไดร้ับ
การขนานนามว่า “ดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหัสจรรย”์ ไดแ้ก ่มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุง่หญา้เลีย้งสัตว์ และมีลาน
หมิะในฤดหูนาว  หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงฉงชิง่ 

 

 
  
  
 
 นําทา่นขึน้รถไฟไปยงับนเขาเพือ่ชมความสวยงามของอุทยานเขา

นางฟ้าทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะ และใหท้า่นไดร้ว่มสนุกการเล่นกระดาน
ลืน่ (รวมคา่กจิกรรมกระดานเลือ่นแลว้) 

 
 หมายเหตุ : หมิะภายในอุทยานเขานางฟ้าจากสถติจิะมหีมิะจนถงึตน้

เดอืนมนีาคมของทุกปี ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศของปีน ัน้ๆ 
 
 
   



 
 

 

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

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังของมหานครฉงช ิง่ 
ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลับไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมืองโบราณสอืชีโ่ขว่ 
เพราะทีน่ี่ยังคงรักษาวถิชีวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมืองไวไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นตกึรามบา้นช่องที่มี
รปูทรงโบราณ แหลง่ผลติสนิคา้และอาหารพื้นเมืองทีส่บืทอดกจิการตอ่กันมาหลายรุน่ ขนมโบราณตา่งๆ มากมายสารพัด 
ทัง้ของหวานของคาว มีใหล้องชมิลองกนิกนั หรอืจะชมขัน้ตอนกนัทํากนัเลยก็มีใหไ้ดช้มกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดน้ีไว ้
เน่ืองมาจากมีประวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัยเร ิม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถงึยคุรุง่เรอืงดา้นการเป็นเมืองทา่ในราชวงศห์มงิมี
จุดเดน่การผนวกวัฒนธรรมเกา่แก ่ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกัน และตกึรามบา้นชอ่งรปูทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้
พื้นเมืองตกทอดกันมารุน่ตอ่รุน่รวมถงึทกุวันน้ี 

 



 
 

 

 
 

นําทกุทา่นสู่ ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ช้อปป้ิงมอลลข์นาดยกัษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจนีโบราณ        
ทีเ่ป็นท ัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจุดชมววิรมิแมนํ่า้เจยีหลงิ ทีน่ี่เปรยีบเสมือนอีกหนึง่แลนดม์ารก์ทีต่อ้งมาให ้
ไดเ้มื่อมาเยอืนนครฉงช ิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 

นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ํา้แยงซเีกยีง (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่เมอืงฉงชิง่เป็นเมอืงทีม่แีมน่ํา้สาย
สําคญัอยา่งแมน่ํา้แยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดท ัง้เมอืง จงึทําใหท้ีน่ี่กลายเป็นเมืองทา่ทีม่ีความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะ



 
 

 

บรเิวณรมิสองฝ่ังแม่น้ําทีม่ีการเจรญิเตบิโตของเมืองอยา่งรวดเร็ว มีตกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดด
เดน่ ยามคํา่คนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่น้ีจะมีแสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่ม่น้ําอยา่งงดงาม ประกอบกับเมืองฉงช ิง่มี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแม่น้ําแยงซเีกยีง เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝ่ัง
แม่น้ํา  

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 
 **OPTION : ชมววิกลางคนืเมืองฉงช ิง่+น่ังรถไฟฟ้าทะลตุกึราคา 300 หยวน/ทา่น สําหรับทา่นทีส่นใจสามารถสอบถาม

ไดจ้ากหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ สําหรับทา่นทีไ่ม่มีความประสงคซ์ือ้ทัวรเ์สรมิหัวหนา้ทัวรจ์ะนําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
 
พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉงชิง่ – พพิธิภณัฑแ์หง่แมน่ํา้แยงซเีกยีง – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– สนามบนิสุวรรณ

ภูม ิ– กรุงเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์ห่งแม่นํา้แยงซีเกยีง (Three Gorges Museum) หรือ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ที่เก็บ
เรือ่งราวของการสรา้งเขือ่นยักษ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก พพิธิภัณฑตั์ง้อยูใ่จกลางมหานครทเีปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม ภายใน
พพิธิภัณฑม์ีการนําเสนอประวัตคิวามเป็นมาของเมืองและวถิชีวีติของผูค้นเมื่อครัง้อดตี รวมทัง้แบบจําลองเขื่อนซานเสีย
พรอ้มขอ้มูลบอกเลา่ความเป็นมาของเขือ่นทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกแหง่น้ี หมายเหตุ : พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง ปิด
ใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทร ์

 



 
 

 

 
 

นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถั่งในภาษาจีนกลาง เป็นหนึง่
ในสัญลักษณ์ประจํานครฉงช ิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสําหรับประชาชน มีความจุได ้
มากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถั่ง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสรจ็สมบูรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการ
จําลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักก ิง่  

 

 



 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุก ีห้มอ้ไฟ 
   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
16.18 น. นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่WE685 
18.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

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

เคร ือ่งบนิ 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 10,999 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 4,500 10,999 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,500 9,999 

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

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 14,999 4,500 9,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 14,999 4,500 9,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 13,999 4,500 9,999 

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

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

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

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 
Uอตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 30 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    



 
 

 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
Uอตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 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 (โดยชําระพรอ้มเงินมัดจําครัง้แรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วีซา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซา่หนา้ดา่น 

หรอืวีซา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
Uเงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นน้ีภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่าํหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพีเรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เน่ืองจากทกุพีเรยีดทาง
บรษัิทมีทีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิีซา่ รอนัดสัมภาษณ์วีซา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ได ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
Uเงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต์ 

(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินทัง้หมด
ใหก้ับทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบิน 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีไ่ม่มีวีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซา่ แตห่ากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่าน



 
 

 

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วีซา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ีซา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

Uขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วีซา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรือ หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสาร
โดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ีซา่ยังไม่ออก เน่ืองจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวีซา่ทอ่งเทีย่วประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสือเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง 0 Tสําเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 
Uการเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. 0Tสําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมตํ่า่กวา่ 2 หนา้ 
2. 0Tรูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) 0Tฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  
 

 
 
 
2.1. 0Tกรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบูิรณ์  



 
 

 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา 0Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
สํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น0T ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนา 0Tหนา้หนงัสอืเดนิทาง 0Tของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง 
0T-0T กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา 0Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 0T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา 0Tหนา้
หนงัสอืเดนิทาง 0Tของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
0T- 0Tกรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา 0Tจําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น 0T(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา 0Tหนา้
หนงัสอืเดนิทาง 0Tของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

0T3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุตํา่กวา่ 18 ปี 
 
0T** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูดํ้าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซี่ากรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด 
จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 
Uเงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน้ี์สําหรับผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดนิทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผิดของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุี่เกี่ยวขอ้ง
กับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน้ี์ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร



 
 

 

สว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
 

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


