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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินฉางซุย คนุหมิง 
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18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการ

บนิลคักี้แอรซ์ึ่งจะมเีจา้หน้าทีค่อยต้อนรบั และบรกิารช่วยเหลอืเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิ
รบับตัรทีน่ัง่บนเครื่องบนิ  

20.55 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลคัก้ีแอร์ เที่ยวบินที่ 8L802 (ใช้ระยะเวลาบิน 2 
ชัว่โมง 15 นาที) 

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมอืงคุนหมงิ (เวลาที่ประเทศจีนเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว  รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดิน
ทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั เมอืงคุนหมงิ เมอืงที่ได้รบัการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดใูบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มี
สภาพอากาศท่ีเยน็สบายตลอดทัง้ปี  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั... Hang Li Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง เมืองผานโจว – หมู่บ้านถัว่เล่อ (แปะก๊วยพนัปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน – ถ า้เจ้าแม่
กวนอิม – ถ า้เจียงหยวน     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองผานโจว (Panzhou) (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) หรือที่รู ้จกั
กนัในอีกชื่อ “เมอืงฮอกอร์” โดยตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) ประเทศจีน มี
สภาพภมิูอากาศท่ีสะดวกสบายและเยน็สบายตลอดทัง้ปี รวมถึงมีภมิูทศัน์อนังดงามประกอบไป
ด้วยจุดส าคญัท่ีห้ามพลาดด้วยกนั 3 จุด ได้แก่ แปะก๊วยพนัปี ท่ีราบสูงวูเมง และหลุมใหญ่ใน
ทะเลไผ่  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านถัว่เล่อ (Tuole Village) หรอืไดร้บัการขนานนามว่า “หมู่บ้านสีทอง” 
ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอผานเซียน เมืองลิ่วผานสุย มณฑลกุ้ยโจว หมู่บ้านแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงั และ
ได้รบัการยอมรบัว่าเป็น “หมู่บ้านแปะก๊วยท่ีสวยท่ีสุดของจีน”  โดยหมู่บ้านถัว่เล่อถือว่าเป็นจุด
ชมวิวระดบั 4A ภายในหมู่บ้านมีต้นแปะก๊วยโบราณท่ีได้รบัการอนุรกัษ์ไว้อย่างดีท่ีสุด และมี
ความหนาแน่นมากท่ีสุด มากถึง 1,200 ต้น แต่ละต้นมีอายุราวๆกว่า 300 ปีข้ึนไป และมีต้นท่ีมี
อายุมากท่ีสุดถงุ 1,500 ปี มคีวามสูงถึง 10 เมตร โดยคนท้องถิ่นไดต้ัง้ชื่อเรียกให้ว่า “คุณทวด” และ
คุณทวดนี่เองทีค่นในหมู่บา้นถอืไดว่้าเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วย  

 



  

  -3-   

 

 
**(ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงท่ีต้นแปะก๊วยในหมู่บ้านจะค่อยๆเร่ิม
เปล่ียนสี ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้น ๆ อีกด้วย ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตัด
โปรแกรม และไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ส้ิน ในกรณีท่ีต้นแปะก๊วยยงัไม่มีการเปล่ียนสีในช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง) ** 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน (2) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานภเูขาเหนียงเหนียงซาน (NiangNiang mountain National Wetland Park

) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกุ้ยโจว และถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดในทางตอนใต้ของจีน มีพื่นท่ีประมาณราวๆ 30,000 ไร่  ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นการ
ท่องเท่ียวระดบั 4A อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซานเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีม่อีายุหลายร้อย
ปี ภายในอุทยานประกอบดว้ย อาทเิช่น แกรนด์แคนยอน น ้าตก สะพานธรรมชาต ิหนองบงึ พชืมอส พชื
ไมพุ้่ม ป่าชายเลน เป็นต้น น าทุกท่านเดนิทางสู่ ถ า้เจ้าแม่กวนอิม นมสัการสกัาระบูชา เพื่อความเป็น
สริิมงคล เจ้าแม่กวนอิม ถือว่าเป็นพระโพธิสตัว์ที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้สกัการะบูชา จากนัน้น าทุกท่าน 
ล่องเรือล าน ้าเจียงหยวน ชมทศันียภาพอนังดงาม และความมหศัจรรยข์องภูเขาทีอ่ยู่สองฝัง่ของล าน ้า 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน (3) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั... Tao Yuan Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม สะพานเป๋ยผานเจียง – เมืองคนุหมิง – ร้านบวัหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

น าทุกท่านไปยัง สะพานเป๋ยผานเจียง (Beipanjiang Bridge) สะพานที่สูงที่สุดในโลก ได้รบัการ
ขนานนามว่า “สะพานขึงแดนมงักร” มคีวามสูง 565 เมตร เมื่อหากเทียบกบัความสูงอาคารแล้วมี
ความสูงเท่ากบั 200 ชัน้ จึงท าให้สะพานแห่งน้ีได้รบัรางวลั Gustav Lindenthal  จากการประชุม
สะพานนานาชาติครัง้ท่ี 35 (35th International Bridge Conference) ถือได้ว่าเป็นรางวลัที่มคีุณค่า
เทียบเท่ารางวลัโนเบล น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจ ว่าครัง้หนึ่งได้มาเยอืนสะพานที่มคีวามสูง
ที่สุด และเป็นสะพานที่เชื่อมแผ่นดินมงักรเข้าด้วยกัน น าทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้
ระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานามว่า “เมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ยที่ว่า 
มสีภาพอากาศทีเ่ยน็สบายตลอดทัง้ปี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน (5) 
บ่าย น าท่านแวะช้อปป้ิง ร้านบวัหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที่รู ้จกักนัดีในชื่อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ด้านรกัษาแผลไฟไหม้  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบ้าน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเป็นประตูศักดิส์ิทธิ ์
คู่บ้านคู่เมอืงของอาณาจกัรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะท าให้ศิริมงคลเพิม่ขึ้น
ทวคีูณ 

 

 
น าทุกท่านเพลดิเพลนิ ช้อปป้ิงหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จ้กักนัในอกีชื่อเรียก 
‘ถนนคนเดินจินป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมอืงคุนหมงิ ความพเิศษของสถานที่แห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมซีุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่
มรกตซึ่งภาษาจนีเรยีกว่าจนิหม่าและป้ีจจีงึเอาค าย่อ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซึ่งกค็อื“ถนน(มา้)
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ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจนิหม่าและซุ้มป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ในรชัศกซวเต๋อราชวงศ์หมงิ ถงึปัจจุบนันี้มปีระวตัิร่วม 
400 ปี เล่ากนัว่าสิง่ที่น่าอศัจรรย์คอื ทุก 60 ปี จะมีตอนเยน็วนัหน่ึงท่ีตะวนัยอแสงยามสายณัห์ทาง
ตะวนัตกของคุนหมิง มาบรรจบกบัพระจนัทร์ทอแสงท่ีเพ่ิงโผ่ลข้ึนทางตะวนัออกของคุนหมิง 
ตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ท าให้เกิดทศันียภาพอศัจรรย์ลกัษณะ “รศัมีบรรจบ ณ ม้า
ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตามอธัยาศยั เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรอืจะ
สามารถเดนิเล่นชมทศันียภาพของถนนคนเดนิในเมอืงคุนหมงิ ซมึซบัวธิชีวีิตของคนทอ้งถิน่ในย่านนี้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนท้องถ่ิน (6) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั... Yi Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ภเูขาซีซาน – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินฉางซุย คนุหมิง – สนามบินสุวรรณภมิู 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าทุกท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ ภเูขาซีซาน ตัง้ห่างจากตวัเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ่ง
ของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกดัไว้ตาม
ไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวดัจีนลทัธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรทัธาของชาวบ้านที่มปีระวตัิความ
เป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 
 
อกีทัง้ยงีมปีระตูมงักรหลงเหมนิ ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ เชื่อกนัว่าเป็น ประตูแห่งความ
สริิมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคดี ตอนลอดประตู
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มงักรกต้็องลูบลูกแก้วมงักรดว้ย ก่อนทีเ่ราจะเดนิผ่านประตูมงักรนี้ ใหน้ึกอธษิฐานในใจอยากได้
สิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปกแ็ตะ 1 ครัง้ ประตูแห่งนี้ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่รมิหน้าผา  

 

 
 

และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  
เป็นทะเลสาบน ้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 1 ,886.5 เมตร แต่ก่อน
ทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร 
ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งท่ีราบสูง" 
ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้มชีื่อเสยีงโด่งดงัจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศ์ชงิ พระ
นางกอ็ยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลวัว่าหาก
เดนิทางไปยงัทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคุนหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้
แทน ** ราคาทวัรน้ี์ยงัไม่รวมค่าเข้า ค่ากระเช้า และรถแบตเตอรี่ ภเูขาซีซาน 800 บาท/ท่าน หาก
ท่านใดสนใจข้ึนไปยงัภูเขาซีซาน สามารถติดต่อได้ท่ีไกด์ท้องถ่ินหรือหวัหน้าทวัร ์หรือส าหรบั
ท่านท่ีไม่ได้ซื้อทวัรเ์พ่ิมสามารถอิสระช้อปป้ิงรอคณะได้ท่ี “ถนนคนเดินฉาหม่าฮัว่เจียลู่” ทุกท่าน
สามารถเลือกซื้ออาหาร ขนม หรือสินค้าต่างๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบัถนนคนเดินแบบ
ท้องถ่ิน ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้  (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณขนาดใหญ่มีอายุ
ราวๆหลายร้อยปี ท่ีแห่งน้ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบจีนในสมยัก่อน  
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ซึ่งทุกท่านสามารถสมัผสัไดถ้งึมนต์เสน่หส์ไตล์เมอืงโบราณ ซมึซบัความงามของชาวจนีในสมยัก่อน น า
ทุกท่านอิสระและเพลิดเพลินไปกบัการช้อปป้ิงมากมาย อาทิเช่น อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือ
สินค้าอื่นๆอีกมากมาย 
 

 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุก้ีเหด็สมุนไพร (8) 
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เนื่องจากเมอืงคุนหมงิมเีห็ดหลากหลายชนิด ท าให้เมนูเหด็
กลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขัน้ตอนต่างๆ อาทิเช่น การเลือกผัก
และเลอืกเครื่องเคยีงอื่นๆ การปรุง จะมพีนักงานประจ าส่วนตวัคอย
บริการตลอด เพื่อให้ได้คุณภาพของรสชาติความอร่อย การ
รับประทานได้อย่างถูกวิธี ท่านใดที่ชอบหรือไม่ชอบรบัประทาน
เหด็หากไดม้โีอกาสมารบัประทานรบัรองได้ว่าจะหนัมาหลงรักเห็ด
กนัเลยทเีดยีว เพราะรบัรองไดว่้าอร่อยมริูล้มืแน่นอน 

 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดย สายการบินลคัก้ีแอร ์เท่ียวบินท่ี 8L801  
(ใช้ระยะเวลาบิน 2 ชัว่โมง 15 นาที) 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋

เนื่องจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม ราคาไม่รวม

ตัว๋เครื่องบิน 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

02 – 05 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

03 – 06 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

04 – 07 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

05 – 08 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

06 – 09 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
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11 – 14 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

12 – 15 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

14 – 17 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

16 – 19 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

17 – 20 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

18 – 21 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

19 – 22 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

21 – 24 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

22 – 25 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

24 – 27 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

25 – 28 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

26 – 29 พฤศจิกายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

27 – 30 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

(ส าหรบัหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้) 
** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 
• โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 
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** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไมถ่ึง
ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 

(ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.      ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ   
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไ กล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซกั   รีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถาม
จากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร)   

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าครัง้

แรก) (ส าหรบัหนังสอื เดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรฐับาลจีนประกาศ

ยกเลกิวซี่าหน้าด่าน หรอืวซี่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรณุาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่าน

ละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมดัจ า ส่วนนี้ภายในวนัที่ 
3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิมดัจ าตามเวลาที่ก าหนด 
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องเชค็ทีว่่างและท าจองเข้ามาใหม่อกีครัง้ กรณีที่
คณะเต็ม มคีิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการให้สทิธิล์ูกค้ารายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 
และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษิทัมทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง 
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนัด
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สมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษิทัไม่ไดร้บัเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 
30 วนั ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆทนัที 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทั เช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอื จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ (ผูม้รีายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้  ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรบัเงนิค่าบริการคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มรีายชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 
หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หน้าแรกของผู้เดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบ
อ านาจ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต้่องการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยว
ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทัง้หมดให้กบัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการนัตีมดัจ าหรือซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมผูี้เดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผูี้เดินทางไม่ถึงตาม
จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคา
เพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) โดยทางบรษิทัจะแจ้งให้กบันักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่ า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
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นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยนิดีที่จะให้บริการและ
ด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมตัจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษิทัจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้น
จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิัท ดงันี้ วนั
จนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

 
ข้อมูลส าคญัเกี่ยวกบั การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  
1. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยื่นวซี่าพร้อมคณะได ้จะต้องยื่น

ก่อน หรอื หลงั คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ตามจริง
ทัง้หมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) จะต้องออกก่อนแต่วซี่ายงัไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. การยื่นขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นต้องใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัท
เรียบร้อยแล้ว  

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  
ส าหรบัผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รปูถ่ายจาก

มือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่
ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่าย

มาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ี
ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้า
หนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา
ถูกต้อง 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั บิดา จ าเป็นต้องม ีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
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ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเดก็ ไม่ได้เดินทางกบั มารดา จ าเป็นต้องมี หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) 
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสูจิบตัร ในกรณีท่ีผู้เดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซ่าท่ีได้กล่าวมาน้ี เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางบริษทัฯ ได้จดัท าข้ึนจาก
ประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบติัของ

ลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนินการ ** 

** เอกสารท่ีใช้ในการท าวีซ่ากรุป๊ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับต ารวจตรวจคนเข้าเมืองนัน่
เป็นผู้ก าหนด จึงอาจท าให้มีการเรียกเกบ็เอกสารอื่นๆเพ่ิมเต่ิมกะทนัหนั ** 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผู้เดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หน้าปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หน้าปกสนี ้าเงนิเข้ม) หนังสอืเดินทางทูต (หน้าปกสแีดงสด) และต้องการเดินทางไป
พรอ้มคณะทวัรอ์นัมวีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ
อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัขิองเคาท์เตอร ์ เชค็อนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝัง่
ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบความ
ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุ
ไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี้เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนังสอืเดนิ และ หน้าวซี่ามาใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีไ่ม่ได้เกิดจาก
ความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า
ตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้
ต้นทุนสูงขึน้ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

9. นักท่องเทีย่วต้องมคีวามพร้อมในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่
เหตุที่เกี่ยวข้องกบัทางบรษิัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ
คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือ
จะต้องช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏบิตัเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มลีกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใต้ทอ้งเครื่องบนิเท่านัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบรษิัททีไ่ดร้บัการรบัรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 
กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั
ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 


