
 

 
 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์– เมอืงฉงชิง่ – ประเทศจนี – เมอืงอูห่ลง 

 
08.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการ

บนิ ไทยสไมล ์มเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 
11.05 น.  เดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงฉงชิง่ โดยเทีย่วบนิที ่WE684 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมง สายการบนิมอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง *  
 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  หลงัจากผา่นขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางตามโปรแกรม  
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉงชิง่ (Chongqing) ถอืวา่เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางภาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องจนี  และเป็น
เมอืง และเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 8 ของจนี ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีแ่มน้ํ่าแยงซเีกยีงมาบรรจบกบัแมน้ํ่าเจยีหลงิ มี

พืน้ทีต่ดิกบัมณฑลหเูป่ย ์หหูนัน กุย้โจว เสฉวนและสา่นซ ีและดว้ยความทีฉ่งชิง่ตัง้อยูใ่นทําเลทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาเป็นเมอืง

ทา่ทีส่ดุทนัสมัย จงึทําใหเ้มอืงแหง่นีเ้ตบิโตเร็วมากๆ ทัง้การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคมนาคม การศกึษา 
รวมทัง้การทอ่งเทีย่วในภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใตข้องประเทศจนี 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอู่หลง (Wulong) เมอืงอู่หลงเป็นเมอืงตากอากาศ ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องเมอืงฉง

ชิง่ เป็นเมอืงทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาโอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ี มแีมน้ํ่าอู่

เจยีงไหลตดัผา่นกลางเมอืง เมอืง อู่หลงอยูห่า่งจากเมอืงฉงชิง่ประมาณ 1 70 กโิลเมตร ถนนเป็นทางดว่นพเิศษตลอด
เสน้ทาง ทา่นสามารถชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามไดต้ลอดสองขา้งทาง 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคา ร  

 
พกัที ่ MOUNTAIN VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงอูห่ลง – จดุชมววิระเบยีงแกว้ – อุทยานหลมุฟ้า 3 สะพานสวรรค ์(รวมคา่ลฟิทแ์กว้ ) – อุทยานเขานางฟ้า – 

เมอืงฉงชิง่ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้นําทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัการชมทศันยีภาพของอทุยานฯ  ณ ระเบยีงแกว้อูห่ลง  (Wulong Glass Bridge) จดุ

ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุของอทุยานฯ ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูจากระดบัน้ําทะเล 1,200 เมตร ยืน่ออกไปจากขอบหนา้ผา  11 
เมตร มคีวามกวา้ง  26 เมตร ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศจนีและตา่งประเทศ  เป็นระเบยีงกระจกชมววิทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเอเชยี ใหท้า่นไดช้ืน่ชมทศันยีภาพโดยรอบ และดา้นลา่งทีส่ามารถมองทะลไุปยังกน้หบุเขา 

 



 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตหิลมุฟ้ า 3 สะพานสวรรค ์ (Three Natural Bridges) หรอื เทยีนเชงิซา่นเฉยีว   

ซึง่ถอืวา่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตริะดบั 5A ทีม่คีวามสวยงามมากทีส่ดุในเมอืงอูห่ลง  ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงอูห่ลงประมาณ 
18 กโิลเมตร เกดิจากการยบุตวัของเปลอืกโลก ทําใหเ้กดิเป็นบอ่หลมุขนาดใหญท่ีล่กึประมาณ 300-500 เมตร และมี

บางสว่นเป็นโพลงทะลเุหมอืนกบัสะพานทอดขา้มระหวา่งภเูขา  
 



 

 
นําทา่นโดยสาร  ลฟิทแ์กว้  ลงไปสูห่บุเหวเบือ้งลา่งทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลงไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทาง

เดนิเทา้เทีย่วชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์(กลุม่สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี) ซึง่
ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมังกรสวรรค ์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ ่เมือ่มองทะลอุอกไปคลา้ยกบัสะพาน

เชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ์ สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมังกรเขยีว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพาน

แหง่ทีส่ามคอื สะพานมังกรดํา ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผา่นเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้งมดืดํา 
ภายในอทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ยังมโีรงเตยีมเกา่ๆ ซึง่เป็นจดุแวะพักของคนเดนิทางในสมัยกอ่นตัง้แตใ่น

สมัยราชวงศถ์ัง (ค.ศ. 618-907) และจดุนีเ้องทีจ่างอีโ้หมวใชเ้ป็นฉากในหนังการถา่ยทําหนังเรือ่ง “ศกึโคน่บลัลงักว์งัทอง” 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 
 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานเขานางฟ้า ( Fairy Maiden Mountain) ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของแมน้ํ่าอเูจยีง 

ระดบัความสงู 1 ,900 เมตรจากระดบัน้ําทะเล มยีอดเขาสงูที ่2 ,033 เมตร  อุทยานทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตขิองเมอืงอู่
หลงทีถ่อืวา่อยูใ่นระดบั 5 A ของประเทศจนี  ทีอ่ทุยานแหง่นีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นอทุยานทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของ

ความสวยงามทางธรรมชาตสิามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี เนือ่งจากในแตล่ะฤดก็ูจะมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัออกไป ไดรั้บ
การขนานนามวา่ “ดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหัสจรรย”์ ไดแ้ก ่มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขาประหลาด มทีุง่หญา้เลีย้งสตัว ์และมลีาน

หมิะในฤดหูนาว  หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฉงชิง่ 

 



 

 
 
พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคา ร  
 

วนัทีส่าม  เมอืงฉงชิง่ – หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่ – หงหยาตง้ – ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซเีกยีง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นโบราณฉอืชีโ่ขว่  (Ancient Town of Ciqikou) สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของมหานครฉงชิง่  
ลกัษณะคลา้ยๆ กบัตลาดเกา่หรอืตลาดโบราณ  ใครทีอ่ยากไปยอ้นเวลากลบัไปในอดตีก็ตอ้งไปเยอืนเมอืงโบราณสอืชีโ่ขว่  

เพราะทีน่ียั่งคงรักษาวถิชีวีติรวมทัง้สะทอ้นรากเหงา้ดัง้เดมิของเมอืงไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม  ไมว่า่จะเป็นตกึรามบา้นชอ่งทีม่ี

รูปทรงโบราณ  แหลง่ผลติสนิคา้และอาหารพืน้เมอืงทีส่บืทอดกจิการตอ่กนัมาหลายรุ่น  ขนมโบราณตา่งๆ  มากมายสารพัด  
ทัง้ของหวานของคาว มใีหล้องชมิลองกนิกนั หรอืจะชมขัน้ตอนกนัทํากนัเลยก็มใีหไ้ดช้มกนั รัฐบาลจนีอนุรักษ์ไวต้ลาดนีไ้ว ้  

เนือ่งมาจากมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้แตส่มัยเริม่กอ่สรา้งราชวงศซ์ง่จนถงึยคุรุ่งเรอืงดา้นการเป็นเมอืงทา่ในราชวงศห์มงิมี
จดุเดน่การผนวกวฒันธรรมเกา่แก ่ความเชือ่ทางศาสนาแตกตา่งกนั และตกึรามบา้นชอ่งรูปทรงโบราณเป็นแหลง่ผลติสนิคา้

พืน้เมอืงตกทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่นรวมถงึทกุวนันี้ 

 



 

 
 

นําทกุทา่นสู่  ตลาดหงหยาตง้ ( Hongyadong) ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดยกัษใ์นรูปแบบสถาปตัยกรรมจนีโบราณ         

ทีเ่ป็นท ัง้ตลาดของกนิ แหลง่ชอ้ปป้ิง และจดุชมววิรมิแมนํ่า้เจยีหลงิ  ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีต่อ้งมาให ้
ไดเ้มือ่มาเยอืนนครฉงชิง่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยภาพและเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
 



 

นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่า้แยงซเีกยีง  (Yangtze River Cruise) ชมววิเมอืงฉงชิง่เมอืงฉงชิง่เป็นเมอืงทีม่แีมนํ่า้สาย

สําคญัอยา่งแมนํ่า้แยงซเีกยีงไหลผา่นตลอดท ัง้เมอืง จงึทําใหท้ีน่ีก่ลายเป็นเมอืงทา่ทีม่คีวามทนัสมัยมากๆ  โดยเฉพาะ
บรเิวณรมิสองฝ่ังแมน้ํ่าทีม่กีารเจรญิเตบิโตของเมอืงอยา่งรวดเร็ว  มตีกึสงูระฟ้าเกดิขึน้มากมาย  เป็นภมูทิศันท์ีง่ดงามโดด

เดน่ ยามคํา่คนืตกึสงูเสยีดฟ้าเหลา่นีจ้ะมแีสงไฟระยบิระยับสอ่งแสงสะทอ้นลงสูแ่มน้ํ่าอยา่งงดงาม  ประกอบกบัเมอืงฉงชิง่มี
อากาศเย็นตลอดทัง้ปี  จงึเหมาะแกก่ารลอ่งเรอืในแมน้ํ่าแยงซเีกยีง  เพือ่ชมทศันยีภาพอนัสวยงามอลงัการของสองฟากฝ่ัง

แมน้ํ่า  
 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคา ร  

 
 **OPTION : ชมววิกลางคนื เมอืงฉงชิง่+น่ังรถไฟฟ้าทะลุ ตกึราคา 300 หยวน/ทา่น สาํหรับทา่นทีส่นใจสามารถสอบถาม

ไดจ้ากหัวหนา้ทวัรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ สาํหรับทา่นทีไ่มม่คีวามประสงคซ์ือ้ทวัรเ์สรมิหัวหนา้ทวัรจ์ะนําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
 

พกัที ่ NEW XIYA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉงชิง่ – พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง  – ศาลาประชาคม – สนามบนิฉงชิง่เจยีงเปย ์ – สนามบนิสวุรรณ

ภูม ิ– กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง  (Three Gorges Museum) หรอื พพิธิภัณฑซ์านเสยี ทีเ่ก็บ
เรือ่งราวของการสรา้งเขือ่นยักษ์ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  พพิธิภัณฑต์ัง้อยูใ่จกลางมหานครทเีปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม  ภายใน

พพิธิภัณฑม์กีารนําเสนอประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงและวถิชีวีติของผูค้นเมือ่ครัง้อดตี  รวมทัง้แบบจําลองเขือ่นซานเสยี

พรอ้มขอ้มลูบอกเลา่ความเป็นมาของเขือ่นทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกแหง่นี ้ หมายเหต ุ: พพิธิภณัฑแ์หง่แมนํ่า้แยงซเีกยีง ปิด
ใหเ้ขา้ชมทกุวนัจนัทร ์

 



 

 
 

นําทา่นชมดา้นนอก มหาศาลาประชาคม (The Great Hall of the People) หรอืตาหลีถ่ังในภาษาจนีกลาง เป็นหนึง่
ในสญัลกัษณ์ประจํานครฉงชิง่เป็นทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎร และยังสามารถใชเ้ป็นโรงละครสาํหรับประชาชน มคีวามจไุด ้

มากกวา่ 4,000 คน ศาลาประชาคมตา้หลีถ่ัง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2494 แลว้เสร็จสมบรูณ์เมือ่ปี พ.ศ.2540 ออกแบบโดยการ

จําลองแบบมาจากหอเทยีนถานทีเ่มอืงหลวงปักกิง่  
 



 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  พเิศษ...เมนูสกุ ีห้มอ้ไฟ 

   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

16.18 น. นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่WE685 
18.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม  ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ  

 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

12 – 15 ม.ีค.2563 14,999 4,500 9,999 

26 – 29 ม.ีค.2563 14,999 4,500 9,999 

02 – 05 เม.ย. 2563 15,999 4,500 10,999 

09 – 12 เม.ย. 2563 17,999 4,500 12,999 

10 – 13 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

19,999 4,500 14,999 

11 – 14 เม.ย. 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 4,500 16,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

16,999 4,500 11,999 

01 – 04 พ.ค.2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรมงคล) 

16,999 4,500 11,999 

02 – 05 พ.ค.2563 
(วนัฉตัรมงคล) 

16,999 4,500 11,999 

14 – 17 พ.ค.2563 14,999 4,500 9,999 

21 – 24 พ.ค.2563 14,999 4,500 9,999 

28 – 31 พ.ค.2563 13,999 4,500 8,999 

04 – 07 ม.ิย. 2563 14,999 4,500 9,999 

11 – 14 ม.ิย. 2563 13,999 4,500 8,999 

18 – 21 ม.ิย. 2563 13,999 4,500 8,999 

25 – 28 ม.ิย. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

 



 

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

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

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้)  
 

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

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั  

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง **  
 

 



 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
สาํหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มา

เกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี  โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4 GB สามารถใชง้านไดต้อ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจ
ส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี   
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1 ,500 บาท  (โดยชาํระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้แรก) (สาํหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1 ,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวนัที ่1 กรุณาระเงนิมัดจํา สว่นนีภ้ายในวนัที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ ( Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทาง

บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100 % กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ด ้
รับเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน

ทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทัง้หมด
ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 



 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น
ยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรท์ีล่กูคา้ชาํระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คํารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลงั 
คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสาร

โดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากทา่นสง่ สําเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์  PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5  x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 

เดอืน  
 



 

 
 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

สํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 

และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสาํเนาถกูตอ้ง  
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  (ของมารดา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ  (ของบดิา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตํุา่กวา่ 18 ปี  
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึน้จากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ **  
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูกํ้าหนด 

จงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั **  
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีข้อสงวนสทิธิส์าํหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมี



 

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย 

หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกั

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 

จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
12. คณะทวัรน์ี ้เป็นการชาํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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