
 

 
 

 
 

 



 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ) - สนามบนิจางเจยีเจีย้ - เมอืงเฟ่ิงหวง - สะพานสายรุง้  - ลอ่งเรอืตามลํานํา้ถวั

เจยีง - เมอืงโบราญเฟ่ิงหวง 
 
01.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 10  เคานเ์ตอร ์ U สายการบนิ ไชน่า

เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์  (China Southern Airlines) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋า
เดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

04.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่ เมอืงจางเจยีเจีย้  โดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน์  (China Southern Airlines) เทีย่วบนิที่  

CZ606 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 3 ช ัว่โมง 25 นาท)ี 
08.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเหอหวั เมอืงจางเจยีเจีย้ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงเฟ่ิงหวง  (Fenghuang) 

เป็นเมอืงทีข่ ึน้อยูก่ับเขตปกครองตนเองของชนเผ่านอ้ยถเูจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของมณฑลหหูนาน  ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าถัว
เจยีง ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาเสมอืนดา่นชอ่งแคบภูเขาทีเ่ดน่ตระหงา่นมยีอดเขาตดิตอ่กนัเป็นแนว  เมอืงโบราณเฟ่ิง
หวง  หรอืทีถู่กเรยีกในอกีชือ่  เมอืงหงส์  เป็นเมอืงโบราณทีส่รา้งในราชวงศถ์งั  ซึง่เป็นเมอืงทีก่อ่ข ึน้ดว้ยหนิ  

จุดเดน่คอืกําแพงโบราณ ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ นอกจากนีย้งัมโีบราณสถานและโบราณวตัถุทางดา้น
วฒันธรรมอนัลํา้คา่ทีต่กทอดมาจากราชวงศห์มงิและชงิหลายรอ้ยแหง่ 

 

 
 
 จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ํา้ถวัเจยีง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแมน่ํา้ถวัเจยีง ถอืวา่

เป็นไฮไลทใ์นการเทีย่วชมภายในเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง  ชมบา้นเรอืนสองฟากฝั่งแมน่ํา้ สะพานโบราณ เจดยีว์ ัน่
หมงิ หอต ัว๋ชุย่ ฯลฯ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนทีม่ลีกัษณะการกอ่สรา้งแบบจนีโบราณสรา้งในสมยัราชวงศห์มงิและ

ชงิ ระหวา่งทางจะมชีาวบา้นซึง่เป็นชนเผ่าดัง้เดมิของทีน่ี่เรยีกวา่ชนเผ่าถูเ่จยีง เอาเรอืออกมาลอยลําคอยรอ้งเพ ลงตอ้นรับ
นักทอ่งเทีย่วเพิม่สสีนัระหวา่งการลอ่งเรอืใหส้นุกสนานมากยิง่ข ึน้ 
 



 

 
 

ในกรณีทีไ่มส่ามารถลอ่งเรอื อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรอืเหตผุลอืน่ๆ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมโดย นําทา่นชมบา้นตระกูลหยาง และ ชมพพิธิภณัฑเ์มอืงโบราณ

เฟ่ิงหวงแทน 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (1) 
บา่ย นําทา่นชม สะพานสายรุง้ (Rainbow bridge) สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลองในเวนสิ  เป็น

สะพานประวตัศิาสตรท์ ีม่คีวามเป็นมาหลายรอ้ยปีกอ่นทีจ่ะเดนิถงึสะพานน ัน้ทา่นจะไดเ้ห็นจุดเดน่ของเฟ่ิงหวง คอื

บา้นทีย่กพืน้สูงเรยีงรายเป็นทศันยีภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชมชอบท ัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ 
 



 

 
 

นําทา่นชมแสงสยีามเย็น เมอืงโบราณเฟ่ิงหวง (Fenghuang Ancient Town) ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ โดยภูม ิ
ประเทศเป็นภูเขา และมทีุง่นาลอ้มรอบ ซึง่ตวัเมอืงต ัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา มแีมน่ํา้ถวัเจยีงไหลผา่น มสีะพานหง
เฉยีวเป็นทางเชือ่ม มถีนนทีปู่ดว้ยหนิขาว และมกีําแพงโบราณต ัง้อยูร่มินํา้  หากทา่นใดทีไ่ดม้าเยอืนจะเหมอืนเป็ น

ประตเูขา้สูเ่มอืงจนีโบราณในสมัยกอ่น  พรอ้มกับทกุทา่นจะไดส้มัผัสความงดงามของเมอืงโบราณเฟ่ิงหวง นําทกุทา่น
เพลดิเพลนิไปกบัแสงสยีามเย็น ทีบ่รรยากาศภายในเมอืงจะถูกประดบัไปดว้ยไฟและโคมไฟตา่งๆภายในเมอืง
โบราณแหง่นี ้นอกจากนีท้กุทา่นยงัสามารถชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืง อาหารพนืเมอืง หรอืขนมพืน้เมอืงตา่งๆ

มากมาย 
 



 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (2) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Jishousunshine Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง รา้นนวดฝ่าเทา้ - แกรนดแ์คนยอน - สะพานแกว้ (ราคาทวัรน์ีร้วมต ัว๋คา่เขา้สะพานแกว้ ไป-กลบั)   
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
จากนัน้นําทา่นแวะ รา้นนวดฝ่าเทา้สมุนไพรจนี (Foot Massage Shop) ชมการสาธติการนวดเทา้ และแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมนุไพรจนีโบราณ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูป้ิงยา่งเกาหล ี(4) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่แกรนดแ์คนยอน (The Grand Canyon of Zhangjiajie) แหง่จางเจยีเจีย้ เป็นจุดทีต่ัง้ของสะพาน

แกว้ขา้มเขาทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุในจางเจยีเจีย้ นําทา่น ทา้ทายความสูงสุด

หวาดเสยีว  กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ (The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมคา่เขา้ ชมสะพาน

แกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนทีม่คีวามสงูเหนือพืน้ดนิกวา่ 980 ฟตุ และมคีวามยาวกวา่ 400 เมตร ออกแบบ

โดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจากประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แหง่นี้ทําหนา้ทีเ่ป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้

ดว้ยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมกีจิกรรมอยา่งบันจี๊ จัม้และซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 



 

 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูซฟู้ีด (5) 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Best Wesern Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม รา้นยางพารา – ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน  (ราคาทวัรน์ี้ รวมคา่กระเชา้ไฟฟ้า  ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน ) - 
ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถํา้ประตสูวรรค ์- ตลาดใตด้นิ - สนามบนิจางเจยีเจีย้ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติภณัฑจ์ากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์

เครือ่งนอนเพือ่สขุภาพตา่งๆทีผ่ลติจากยางพารา  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 
บา่ย นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู ่ ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน (Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคา่

กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน ) กระเชา้แหง่นี้จัดวา่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีส่ดุในโลก มรีะยะทาง
ประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ทา่น 
(ขึน้อยูก่ับน้ําหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นี้จัดไดว้า่เป็นกระเชา้ทีม่คีวามทันสมัยมากทีส่ดุแหง่หนึง่ ระหวา่งทาง

ทา่นจะไดช้มความงามของภเูขานับรอ้ยลกู สลับซบัซอ้นกันดสูวยงามแปลกตา 
 



 

 
 

 นําทา่น ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว  กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ 

ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ทีม่รีะยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสงูชนั ความ
กวา้งของระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักทอ่งเทีย่วทีอ่ยากมา
สมัผัสทวิทัศน์อันงดงามบนเขาเทยีนเหมนิซาน ซึง่ทกุทา่นจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ข ณะเดนิบนระเบยีงแกว้ เพือ่รักษา

ความสะอาดและความใสของกระจก  
 



 

 
 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ถํา้ประตสูวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมคา่บนัไดเลือ่นขึน้สู ่ถํา้ประตสูวรรค ์ ) ประวัติ
ของโพรงถ้ําแหง่นี้เร ิม่บันทกึไวว้า่ ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตกุารณ์หนา้ผาของภเูขาซง่เหลยีง  (Songliang Shan) ทีส่งูนับ

พันเมตรถลม่ลงมา กอ่ใหเ้กดิโพรงถ้ําขนาดมหมึาคลา้ยชอ่งประตยูักษ์ ดว้ยเหตนุี้ทําใหภ้เูขาลกูนี้ถกูเรยีกเป็น เทยีนเหมนิ 
หรอื ประตสูวรรค ์นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ประตนูี้มคีวามสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 เมตร เมือ่ทา่น
มาถงึถ้ําประตสูวรรคท์า่นจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ทีมุ่ง่ข ึน้สูภ่เูขาประตสูวรรค ์ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางลงจาก

เขาดว้ยรถบรกิารของอทุยานฯ   
 

 



 

  

 
**ขอ้สําคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ** 

- การเดนิทางขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ ์
โดย อาจจะเป็นน ัง่รถอุทยานขึน้และขากลบัลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจทาํใหลู้กคา้ผู ้

เดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรอืหากบนัไดเลือ่นประกาศปิด หรอืรถของอุ ทยานฯประกาศหยดุ
ใหบ้รกิาร การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้ารขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผู ้

เดนิทางเป็นสําคญั  
- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ทาํใหไ้มส่ามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทั ขอสงวน

สทิธ ิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ไดท้กุกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้

ได ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และ เงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตีอ่นกัทอ่งเทีย่วทกุ
ทา่น โดยสถานการณเ์ชน่นีไ้มส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้และ คา่ใชจ้า่ยในการเขา้อุทยานฯ ทางบรษิทัไดท้าํ
การจา่ยลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดใตด้นิ  ใหท้า่นไดส้นุก ชอ้ปป้ิงสนิคา้ มากกวา่  200 รา้น อาทิ เสือ้ผา้ ,รองเทา้ ,เครือ่งสําอาง ฯลฯ 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (8) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

22.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์แอรไ์ลน ์(China Southern Airlines) เทีย่วบนิ

ที ่CZ605 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

 

วนัทีส่าม สนามบนิสุวรรณภูม ิ(กรุงเทพฯ)   
 

00.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

05 – 08 พฤษภาคม 2562 11,999 14,999 2,999 7,999 

14 – 17 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,999 8,999 

28 – 30 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 3,999 8,999 

01 – 04 กนัยายน 2562 11,999 14,999 2,999 7,999 

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 11,999 14,999 2,999 7,999 

 

 



 

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

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

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

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

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว เขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก ) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่  ทา่นทําจองวันที ่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที ่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่าง

และทําจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 



 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์

ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตา ม 

รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่น

วันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–

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

การของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท

เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอ บ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง ) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบตัร

ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเที่ ยว เชน่ การ

สํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่น แปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน

ในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเ ทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่

ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการ

ของทางบรษัิท 

 

 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหาก

เกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที่

มรีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  



 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ 

มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอื

อาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของ

สถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจทําให ้

มกีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** สําหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่แบบ
กลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์

 

** (กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้หากทา่นเคยมปีระวตักิารเดนิทางไปยงั 22 ประเทศขา้งตน้) ** 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ี้สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ ยว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอ บความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่ นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ การเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระ

เงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญ 



 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่ าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท

กํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะสว่น ที่

บรษัิทยังไม่ไดชํ้าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให ้ ถอื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่ องบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ป ระเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 
 

   

 

 
 
 
 


