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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) - สนามบนิฉางซา - เมอืงฉางเตอ๋ 

 
11.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบินนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน

ไทยสไมล ์(Thai Smile) ซึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิ

รับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
14.30 น. บนิลัดฟ้าสู่ สนามบนิฉางซา โดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เที่ยวบนิที ่WE616 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 4 

ช ัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซา ประเทศจนี (เวลาที่ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางสู ่เมอืงฉางเตอ๋ (Changde)  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ พเิศษ!! เสรฟิทกุทา่นดว้ยเมนู KFC Set Box (1) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Four Season Golden Sun International Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง รา้นหยก - ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน  (ราคาทวัรน์ ี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน) - 
ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก - ถ า้ประตสูวรรค ์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงจางเจยีเจีย้ (Zhangjiajie) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประตูเชือ่มภาคกลางกับภาค
ตะวันตก เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วที่ส าคัญทีส่ดุ มชี ือ่เสยีงทางดา้นทรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของตนเอง 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญในเมอืงจางเจียเจีย้ เมอืงจางเจยีเจีย้เป็นประดุจด ัง่ดนิแดนบรสิุทธิข์องโลก น าท่านเดนิทาง

สู่ รา้นหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นยิมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคนชาวจีนซึง่มีมาตัง้แต่สมัย
โบราณ โดยเฉพาะความเชือ่เกี่ยวกับการใส่เครือ่งประดับจ าพวก "แหวน" และ "ก าไล" หยก ก็จะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมี
อ านาจ ช่วยใหม้ีความเจรญิกา้วหนา้และความเจรญิรุ่งเรอืง อีกทัง้ยังชว่ยสรา้งสมดุลใหเ้กดิขึน้ไดทั้ง้ร่างกายและจติใจ 
รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลังใหร้่างกายแข็งแรงอีกดว้ย น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่ ยอดเขาเทยีนเหมนิซาน 

(Cable Car to Top of Tianmen Mountain) (รวมคา่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเทยีนเหมนิซาน) กระเชา้
แห่งนี้จัดว่าเป็นกระเชา้ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 
นาท)ี โดย 1 กระเชา้ สามารถบรรจุผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 7-8 ท่าน (ขึน้อยู่กับน ้าหนักของผูโ้ดยสาร) และกระเชา้แหง่นี้
จัดไดว้่าเป็นกระเชา้ที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะไดช้มความงามของภูเขานับรอ้ยลูก 

สลับซบัซอ้นกันดูสวยงามแปลกตา 
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 น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก (Glass Balcony) (รวมคา่เขา้ 
ระเบยีงแกว้ หรอื ทางเดนิกระจก) ซึง่เป็นสะพานกระจก ที่มีระยะทางถงึ 60 เมตร ลอ้มรอบไปดว้ยหนา้ผาสูงชัน 
ความกวา้งของระเบยีงแกว้วัดจากขอบหนา้ผาไดป้ระมาณ 3 ฟตุ มคีวามหนา 2.5 นิว้ ถอืเป็นการทา้ทายนักท่องเทีย่วที่
อยากมาสมัผัสทวิทัศนอ์ันงดงามบนเขาเทียนเหมนิซาน ซึง่ทุกท่านจะตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดนิบนระเบยีงแกว้ 

เพือ่รักษาความสะอาดและความใสของกระจก  
 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูสุกีเ้ห็ด (3) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้ประตูสวรรค ์(Heaven Gate Cave) (รวมค่าบนัไดเลือ่นขึน้สู่ ถ า้ประตูสวรรค)์ 

ประวัตขิองโพรงถ ้าแหง่นีเ้ร ิม่บันทกึไวว้่า ราวปี ค.ศ. 263 เกดิเหตุการณ์หนา้ผาของภูเขาซง่เหลยีง (Songliang Shan) 

ทีสู่งนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อใหเ้กดิโพรงถ ้าขนาดมหมึาคลา้ยช่องประตูยักษ์ ดว้ยเหตุนีท้ าใหภู้เขาลูกนี้ถกูเรียกเป็น 
เทยีนเหมนิ หรอื ประตูสวรรค ์นับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ประตูนีม้ีความสงู 131.5 เมตร ความกวา้ง 57 เมตร ความลกึ 60 
เมตร เมื่อท่านมาถงึถ ้าประตูสวรรค์ท่านจะไดช้มขัน้บันได 999 ขัน้ ที่มุ่งข ึน้สู่ภูเขาประตูสวรรค์ ไดเ้วลาอันสมควรน า
ท่านเดนิทางลงจากเขาดว้ยรถบรกิารของอุทยานฯ   
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** ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ ** 
 

- การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทยีนเหมินซาน อาจมกีารปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบั
สถานการณ์ โดย อาจจะเป็นน่ังรถอุทยานขึน้และขากลับลงโดยกระเชา้ไฟฟ้า กรณีทีค่วิรอขึน้ยาว อาจท าใหลู้กคา้
ผูเ้ดนิทางเสยีเวลาในการรอควินาน หรือหากบันไดเลือ่นประกาศปิด หรือรถของอุทยานฯประกาศหยุดใหบ้รกิาร 
การเทีย่วชมจะตอ้งใชก้ารขึน้ และ ลงโดยกระเชา้ไฟฟ้าเป็นการแทน ท ัง้นีท้างบรษิทัจะเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสมอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
- หากทางอุทยานฯประกาศปิดใหบ้รกิารโดยรฐับาล ท าให้ไมส่ามารถเขา้ชมอุทยานฯได ้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิไมว่่าส่วนใด ส่วนหนึง่ไดทุ้กกรณี และ อาจไมส่ามารถจดัโปรแกรมอืน่มา
ทดแทนให้ได ้ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ และเงือ่นไขการรกัษาความปลอดภยัของรฐับาลทีม่ตี ่อ

นกัทอ่งเทีย่วทกุทา่น โดยสถานการณ์เช่นนี้ไม่สามารถทราบล่วงหนา้ได ้และ ค่าใชจ่้ายในการเขา้อุทยานฯ ทาง
บรษัิทไดท้ าการจ่ายล่วงหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด โดยทีไ่ม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูอาหารซฟู้ีด+ไวนแ์ดง (4) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม รา้นผา้ไหม - สะพานแกว้ (ราคาทวัรน์ ีร้วมต ัว๋คา่เขา้สะพานแกว้) – พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย - รา้นยาจนี

แผนโบราณแชเ่ทา้ - ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผา้ไหม (Silk Shop) ใหท่้านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหมจาก

โรงงานคุณภาพทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย น าท่าน ทา้ทายความสูงสุดหวาดเสยีว กับ สะพานแกว้แหง่เมอืงจางเจยีเจีย้ 

(The Gass Bridge of Zhangjiajie) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแกว้แห่งเมอืงจางเจยีเจีย้) เหนือแคนยอนที่มี

ความสูงเหนือพื้นดนิกว่า 980 ฟตุ และมคีวามยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือ่ดังจาก

ประเทศอสิราเอล ซึง่สะพานแกว้แหง่นีท้ าหนา้ที่เป็นทางเชือ่มสองหนา้ผาเขา้ดว้ยกัน นอกจากนีจุ้ดกลางสะพานยังมี

กจิกรรมอย่างบนัจี๊ จัม้และซบิไลนใ์หท้า้ทายความเสยีวแบบสดุขดีอกีดว้ย 

 



-5- 

 

 
 

น าท่านเขา้ชม พิพธิภณัฑ์ภาพวาดทราย (Sand Painting Museum) หรือ จวนิเซงิฮวาเยี้ยน สถานทีซ่ ึง่จดั

แสดงภาพวาดของ หลีจ่วนิเซงิ ซึง่เป็นผูท้ ีร่เิร ิม่ศลิปะแบบใหมท่ีเ่รยีกกนัวา่ จติรกรรมภาพจากเม็ดทราย ทีใ่ช้

วสัดธุรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ มาจดัแตง่เป็นภาพทวิทศัน ์จติรกรรมทีร่งัสรรคข์ึน้มา 

ลว้นไดร้ับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืไปท่ัวโลก 

 
 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นยาจนีแผนโบราณแช่เทา้ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑย์าจนีแผนโบราณ และฟรี!! 

บรกิารนวดเทา้ น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิซปีูเจ ีย่ (Xi Pu Jia Walking Street) ตัง้อยูในเขตอุทยานอู่หลงิเห
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ยยีนเป็นถนนคนเดนิทีล่งทุนโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ เป็นแหล่งสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่ใหค้นทอ้งถิน่มรีายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ตา่งๆ จ าหนา่ยสนิคา้ทีร่ะลกึ และสนิคา้เสือ้ผา้ของพืน้เมอืงตา่งๆ ในราคาถูก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย เมนูป้ิงยา่งเกาหล ี(7) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Days Hotel ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นยางพารา - เมอืงฉางซา - ถนนคนเดนิหวงซงิลู ่- สนามบนิฉางซา - สนามบนิสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นผลิตภณัฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และ

ผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพื่อสุขภาพต่างๆทีผ่ลติจากยางพารา น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉางซา (Changsha) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
ท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหวงซงิลู่ (Huangxing Walking Street) แหล่งชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉางซา ให้

เวลาอสิระแกท่า่นสามารถเลอืกสนิคา้และของฝากตา่งๆไดต้ามอธัยาศยั สนิคา้ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ในยา่น

นีม้ตี ัง้แตส่นิคา้ราคาประหยดั ไปจนถงึสนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.50 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดย สายการบนิไทยสไมล ์(Thai Smile) เทีย่วบนิที ่WE617 (ใชร้ะยะเวลา
บนิ 4 ช ัว่โมง) (พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** ขอ้ส าคญัทีผู่เ้ดนิทางทกุทา่นควรทราบ ** 

เนือ่งจากในชว่งเดอืนธนัวาคม - กุมภาพนัธ ์ของทกุปี จะเขา้สูช่ว่งฤดหูนาวของจางเจยีเจีย้ ท ัง้นีอ้าจมหีมิะตกขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศในปีน ัน้ๆ ในกรณีทีห่มิะตกหนกั อาจท าใหส้ถานทีท่อ่งเทีย่วในบางจุดปิด หรอืเสน้ทางถนนในบางแหง่ปิด 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรม โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่มี

เตยีงและไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่ 

20 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

06 – 09 ธนัวาคม 2562 11,999 14,999 4,999 5,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 12,999 15,999 4,999 5,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 12,999 15,999 4,999 5,999 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 17,999 20,999 5,999 8,999 

 

 

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

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซ่ีากรุป๊ทอ่งเท ีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
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(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรม

ทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้

ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  

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

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้) 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยื่นวซี่าท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซี่าหนา้

ด่าน หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมดัจ า สว่นนี้ภายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อตัโนมตัทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

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

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
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1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือ เลื่อน หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ (ผูม้ ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่ม ี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่า่นการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

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

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

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

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
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- กรณีเดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าท ีไ่ดก้ล่าวมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซี่ากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** ส าหรบับุคคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัท ี ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยืน่วซี่ากรุป๊หรอืวซี่า
แบบกลุ่มได ้ซึง่ไดแ้ก่ ** 

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

7. อหิร่าน              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 ์

 

** (กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้หากทา่นเคยมปีระวตักิารเดนิทางไปยงั 22 ประเทศขา้งตน้) ** 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดย

ไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดินทางพิเศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัิของเคาทเ์ตอร ์

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบนิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิช่น วซีา่ไม่ผา่น เกดิอบุตัิภัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวร์

เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิท่านัน้ 
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10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลิลติรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่ง ไมว่่า

กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม 

 


