
 

 

 

 

จนี บลัลงักพ์ยคัฆม์งักร 4วนัคนื 
โดยสายการบนิ ไทยสไมล ์(WE) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – เดอืนมถิุนายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
น ัง่รถไฟสมัผสัธรรมชาตริะดบั 5A “อุทยานเขานางฟ้า” 

เยอืนอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค ์และจุดชมววิระเบยีงแกว้ 

เมอืงอู่หลง – เมอืงฉงชิง่ – หมู่บา้นโบราณฉือชี่โข่ว - ตลาดหงหยาตง้ 
ล่องเรอืแม่น า้แยงซีเกยีง – ศาลาประชาคม - พพิธิภณัฑแ์ห่งแม่น า้แยงซีเกยีง 

พเิศษ!! สุกีห้มอ้ไฟ , ลอ่งเรอืแม่น า้แยงซเีกยีง  



 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย ์– เมืองฉงชิง่  – ประเทศจีน – 
เมอืงอู่หลง 

08.00 น.  พรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 

เคาน์เตอร ์E สายการบิน ไทยสไมล์ มีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

 
11.05 น.  เดินทางสู่ประเทศจนี เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 

* ใช้เวลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง สายการบนิมอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 

15.15 น. เดินทางถึง สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดินทาง
ตามโปรแกรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เม ืองฉงชิง่ (Chongqing) ถือว่าเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน และเป็นเมือง และเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของจีน ตัง้อยู่ใน

บริเวณท่ีแม่น ้าแยงซีเกียงมาบรรจบกับแม่น ้าเจียหลิง มีพ้ืนท่ีติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุย้โจว เสฉวน
และส่านซี และดว้ยความท่ีฉงชิง่ตัง้อยู่ในท าเลท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเป็นเมืองท่าท่ีสุดทันสมัย จึงท าให ้
เมืองแห่งนี้เติบโตเร็วมากๆ ทั้งการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐก ิจ การเงิน การคมนาคม การศึกษา 

รวมทัง้การท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจีน 
น าท่านเดินทางสู่ เม ืองอู่หลง (Wulong) เมืองอู่หลงเป็นเมืองตากอากาศ ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใตข้องเมืองฉงชิง่ เป็นเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง ท าใหเ้มืองนี้มีป่าไมแ้ละ

พ้ืนท่ีสีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น ้าอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่ง
ประมาณ 170 กโิลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเสน้ทาง ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ไดต้ลอดสองขา้งทาง 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมอืงอู่หลง – จุดชมวิวระเบยีงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลฟิทแ์กว้) – 
อุทยานเขานางฟ้า – เมอืงฉงชิง่ 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพของอุทยานฯ ณ ระเบยีงแกว้อู่หลง (Wulong 

Glass Bridge) จุดท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของอุทยานฯ ซึง่ตั ้งอยู่บนหนา้ผาสูงจากระดับน ้าทะเล 
1,200 เมตร ย่ืนออกไปจากขอบหนา้ผา 11 เมตร มีความกวา้ง 26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง
ในประเทศจีนและต่างประเทศ เป็นระเบียงกระจกชมวิวท่ีให ญ่ท่ีสุดในเอเชีย ใหท่้านไดช้ื่นชม

ทัศนียภาพโดยรอบ และดา้นล่างท่ีสามารถมองทะลุไปยังกน้หุบเขา 
 



 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Three Natural Bridges) หรือ 
เทียนเชงิซ่านเฉียว  ซึง่ถอืว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดบั 5A ที่มคีวามสวยงามมากทีสุ่ด

ในเมอืงอู่หลง ตัง้อยู่ห่างจากเมืองอู่หลงประมาณ 18 กโิลเมตร เกดิจากการยุบตัวของเปลือกโลก ท า
ใหเ้กดิเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ท่ีลึกประมาณ 300 -500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับ
สะพานทอดขา้มระหว่างภูเขา  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

น าท่านโดยสาร ลฟิท์แกว้ ลงไปสู่หุบเหวเบ้ืองล่างท่ีระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึง
แลว้จะพบกับเสน้ทางเดินเทา้เท่ียวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่ม
สะพานหินธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย) ซึง่ประกอบดว้ย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ 

ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคลา้ยกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพาน
แห่งท่ีสองคือ สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหนา้ผาท่ิมแทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแห่งท่ีสามคือ 
สะพานมังกรด า ลักษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยู่ในส่วนท่ีแคบท่ีสุด แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ท าใหดู้ค่อนขา้ง

มืดด า ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคน
เดินทางในสมัยก่อนตัง้แต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และจุดนี้เองท่ีจางอี้โหมวใชเ้ป็นฉากใน
หนังการถ่ายท าหนังเรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยู่ทางตอนเหนอื
ของแม่น ้าอูเจียง ระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน ้าทะเล มียอดเขาสูงท่ี 2,033 เมตร อุทยาน
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงอู่หลงทีถ่อืว่าอยู่ในระดบั 5A ของประเทศจนี ท่ีอุทยานแห่งนี้

ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นอุทยานท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติสามารถ
ท่องเท่ียวไดทั้ง้ปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ไดร้ับการขนานนามว่า 
“ดินแดนแห่ง 4 ส ิง่มหัสจรรย์” ไดแ้ก่ มีป่าไมห้นาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญา้เลี้ยงสัตว์ และมี

ลานหิมะในฤดูหนาว  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมอืงฉงชิง่ 
 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 



 

 

 

 

วนัทีส่าม  เมอืงฉงชิง่ – หมู่บา้นโบราณฉือชี่โข่ว – หงหยาตง้ – ล่องเรอืแม่น า้แยงซีเกยีง 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโบราณฉือชี่โข่ว (Ancient Town of Ciqikou) สถานท่ีท่องเท่ียวชื่อ

ดังของมหานครฉงชิง่ ลักษณะคลา้ยๆ กับตลาดเก่าหรือตลาดโบราณ ใครท่ีอยากไปยอ้นเวลากลับไป
ในอดีตก็ตอ้งไปเยือนเมืองโบราณสอืชี่โข่ว เพราะท่ีนี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดิม
ของเมืองไวไ้ดอ้ย่างดีเย่ียม ไม่ว่าจะเป็นตึกรามบา้นช่องท่ีมีรูปทรงโบราณ แหล่งผลิตสนิคา้และอาหาร

พ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกจิการต่อกันมาหลายรุ่น ขนมโบราณต่างๆ มากมายสารพัด ทัง้ของหวานของคาว มี
ใหล้องชิมลองก ินกัน หรือจะชมขัน้ตอนกันท ากันเลยก็มีใหไ้ดช้มกัน รัฐบาลจีนอนุรักษ์ไวต้ลาดนี้ไว ้
เนื่องมาจากมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตัง้แต่สมัยเริ่มก่อสรา้งราชวงศ์ซ่งจนถึงยุครุ่งเรืองดา้นการเป็น
เมืองท่าในราชวงศ์หมิงมีจุดเด่นการผนวกวัฒนธรรมเก่าแก่ ความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน และตึก

รามบา้นช่องรูปทรงโบราณเป็นแหล่งผลิตสนิคา้พ้ืนเมืองตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรวมถึงทุกวันนี้ 
 

 
 

น าทุกท่านสู่ ตลาดหงหยาตง้ (Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดยักษ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรม
จีนโบราณ ท่ีเป็นทัง้ตลาดของกนิ แหล่งชอ้ปป้ิง และจุดชมวิวริมแม่น ้าเจียหลิง ท่ีนี่เปรียบเสมือนอีก

หนึ่งแลนด์มาร์กท่ีตอ้งมาใหไ้ดเ้มื่อมาเยือนนครฉงชิง่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการถ่ายภาพและเลือก
ซื้อของฝากตามอัธยาศยั 
 



 

 

 

 

 
 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าท่าน ล่องเรอืแม่น า้แยงซีเกยีง (Yangtze River Cruise) ชมวิวเมืองฉงชิง่เมืองฉงชิง่เป็นเมอืง

ท่ีมีแม่น ้าสายส าคัญอย่างแม่น ้าแยงซีเกียงไหลผ่านตลอดทัง้เมือง จึงท าใหท่ี้นี่กลายเป็นเมืองท่าท่ีมี
ความทันสมัยมากๆ โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝ่ังแม่น ้าท่ีมีการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว มีตึก
สูงระฟ้าเกดิขึ้นมากมาย เป็นภูมิทัศน์ท่ีงดงามโดดเด่น ยามค ่าคืนตึกสูงเสียดฟ้าเหล่านี้จะมีแสงไฟ

ระยิบระยับส่องแสงสะทอ้นลงสู่แม่น ้าอย่างงดงาม  ประกอบกับเมืองฉงชิง่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จึง
เหมาะแก่การล่องเรือในแม่น ้าแยงซีเกียง เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามอลังการของสองฟากฝ่ังแม่น า้  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
 **OPTION : ชมววิกลางคนืเมอืงฉงชิง่+น ัง่รถไฟฟ้าทะลุตกึราคา 300 หยวน/ท่าน ส าหรบั

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามไดจ้ากหวัหน้าทวัรแ์ละไกดท์ ้องถิ่น ส าหรบัท่านที่ไม่ม ีความ
ประสงคซ้ื์อทวัรเ์สรมิหวัหนา้ทวัรจ์ะน าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั 

พกัที ่NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่ เมอืงฉงชิง่ – พพิ ิธภณัฑ์แห่งแม่น ้าแยงซีเกยีง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิง่เจยีงเปย ์

– สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้ นน า ท่านชม พิพิธภ ัณฑ์แห่งแม่น ้าแยง ซีเกียง  (Three Gorges Museum) หรือ 
พิพิธภัณฑ์ซานเสีย ท่ีเก็บเรื่องราวของการสรา้งเขื่อนยักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก พิพิธภัณฑ์ตัง้อยู่ใจกลาง
มหานครทีเปิดใหน้ักท่องเท่ียวเขา้ชม ภายในพิพิธภัณฑ์มีการน าเสนอประวัติความเป็นมาของเมืองและ

วิถีชีวิตของผูค้นเมื่อครั้งอดีต รวมทัง้แบบจ าลองเขื่อนซานเสียพรอ้มขอ้มูลบอกเล่าความเป็นมาของ
เขื่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งนี้  
หมายเหตุ : พพิธิภณัฑแ์ห่งแม่น า้แยงซีเกยีง ปิดใหเ้ขา้ชมทุกวนัจนัทร ์

 

 
 

น าท่านชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรือตาหลี่ถังใน

ภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจ านครฉงชิง่เป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใช ้
เป็นโรงละครส าหรับประชาชน มีความจุไดม้ากกว่า 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลี่ถัง สรา้งขึ้นในปี 
พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการจ าลองแบบมาจากหอเทียนถานท่ี

เมืองหลวงปักก ิง่  
 



 

 

 

 

 
 
เท ีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสุกีห้มอ้ไฟ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 
16.18 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่WE685 

18.35 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 
 

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

 
** หากท่านทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท า
การออกต ั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ่/เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดีย่ว 
ราคาไม่รวมต ั๋ว
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 มถิุนายน 2563 14,999 4,500 9,999 

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

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

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

 

** เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ 

และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ ** 
 



 

 

 

 

** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ ** 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดั
จ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ั๋วไปใหก้บัการสายการบินเรยีบรอ้ย

แลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 
 

** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.       

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   

 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซัก รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงินมัดจ า
ครั้งแรก) (ส าหรับหนังสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1 ,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน
ประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า 
ส่วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงิน
มัดจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและ

ท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหส้ทิธิ์



 

 

 

 

ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการ
อนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ 

ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทาง
บริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบ

เรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร
ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไข
การคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ  
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน้ **  
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน ้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินทัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดี

ท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่าย
ตามท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 



 

 

 

 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ท ีท่่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้

จะตอ้งย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ี

เกดิขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจาก
ท่านย่ืนหลังคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง (หน้าแรกที่ม ีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มา
ใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน แบบหมู่คณะ ส าหรบัผู้

เดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดินทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสือเดนิทาง (หน้าแรกทีม่ ีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูป

ถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใช้ได้) ม ีอายุการใช้งานคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดินทางกลบั  

และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กบัหนงัสือเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว 

ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของ

มารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ 

(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 
** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมานี ้ เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้

จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และ
คุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคนเขา้
เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณี

ท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใด
เชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ 
เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์

ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 



 

 

 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได ้
เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อัน
ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ
ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของ

ทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านั้น 

11. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการสว่นใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่าย
ใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 
 


