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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางซุย (จนี) 

 

18.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร  ์ซึง่จะมี
เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 
20.55  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802  

 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง สายการบนิไมม่อีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง * 
 

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืงคุนหมงิ เมอืงที่

ไดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 
 

พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง สวนน า้ตกคนุหมงิ – วดัหยวนทง – สวนสตอเบอรี ่(เก็บผลไม)้ – เมอืงตงชวน – แผนดนิสทีอง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนน า้ตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงทีม่ี

ขนาดใหญ ่และก าลงัเป็นทีน่ยิมในหมู่นักทอ่งเทีย่วหรอืแมก้ระทั่งชาวเมอืงคนุหมงิ ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ประกอบไป

http://bit.ly/2NMk5YE


ดว้ยน ้าตกขนาดใหญ่มคีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสงูถงึ 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามทีเ่กดิ
จากมนุษยส์รา้งขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึท าใหส้วนสาธารณะแห่งนี้จงึ

ดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งๆมากมายนยิมมาเยีย่มชม 

 

 

 
  

น าทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง (Yuantong Temple) ซึง่เป็นวัดทีใ่หญ่และเกา่แกข่องมณฑลยูนนานตัง้อยู่ทีถ่นนหยวนทง

เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอายุ  เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่ร่มรืน่สวยงามกลางลานมี
สระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระ

พุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ 



 

 
 น าทา่นเยีย่มชม ไรส่ตรอเบอรี ่(Strawberry Farm) ใหท้กุทา่นไดล้องชมิสตรอเบอรีส่ดๆจากทางไร่ อกีทัง้ทกุทา่นยัง

ไดช้มวธิกีารปลกู และการดแูลรักษาทีก่อ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นทีช่ ืน่ชอบ

ของชาวจนีและชาวตา่งชาต ิรวมถงึยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย น าทุกทา่นเลอืกเก็บ สตรอเบอรี ่และเลอืก

ชมิสตรอเบอรีจ่ากภายในไร ่หรอืทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัเป็นของฝาก ราคาโดยประมาณกโิลละ 40 หยวน 
**(ช่วงเวลาทีผ่ลสตอเบอรีจ่ะสามารถเก็บได ้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะฤดูกาล ในกรณีทีผ่ลสตอเบอรีไ่ม่

สามารถเก็บได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิง์ดการเปลีย่นแปลงรายการแทนรายการดงักลา่ว และไมค่นืเงนิเนือ่งจาก
ไรส่ตอเบอรีแ่หง่นีไ้มม่คีา่เขา้)** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูขนมจนีขา้มสะพาน  
 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารทีช่าวยูนนาน
นิยมทีส่ดุ ชาวยูนนานรับประทานขนมจีนดว้ยหลายวธิี ซึง่รวมทัง้การลวก ผัด 

ตม้ และย าดว้ย แตข่นมจนีขา้มสะพานจะเป็นทีน่ยิมทีส่ดุและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ 

สิง่ส าคัญของขนมจนีขา้มสะพานก็คอืน ้าซุป ซึง่ตุน๋จากซีโ่ครงหมู ไก่และแฮม
เป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจนีนัน้ท ามาจากขา้ว วธิกีารรับประทานเริม่จากเทน ้า

แกงใสช่ามขนมจนีทีล่วกเสน้ไวแ้ลว้ หลงัจากนัน้เตมิเนื้อสตัวต์า่งๆ ไขน่กกระทา
เขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ีจะไดข้นมจนีขา้มสะพานทีแ่สนอร่อย 

 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ หงถู่ตี ้ซึง่แปลวา่แผ่นดนิสแีดง เมอืงตงชวนตัง้อยู่ทาง
ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพื้นเมอืงสว่นใหญ่ประกอบอาชพีปลูก

ขา้วสาล ีมันส าปะหลัง ผักต่างๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเทีย่วไฮไลทอ์กีหนึ่งแห่งของคุนหมงิ 
เป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม น าทา่นชมววิทวิทศัน์ของ  

 



 
 

 ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน (Dongchuan Red Land) ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมงิ พื้นแผ่นดนิทีเ่ป็น
เนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแร่ธาตอุืน่ๆในเนื้อดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนี้จงึเกดิเป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สสีนั

สดใสน่าสนใจ เนินเขาสแีดงเขม้ ตัดสลับกับดอกไมห้ลากสสีันในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักทีป่ลูกในบรเิวณพื้นทีน่ี้ ไดแ้ก ่

พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีันของพืชผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกต่างกันไป ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม 
แปลกตา และเมื่อถงึฤดูเก็บเกีย่ว พื้นดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่ก

ถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ (รวมคา่รถแบตเตอรี+่กระเชา้แลว้) – ประตูมา้ทองไกห่ยก – ชอ้ปป้ิงถนนหนานผงิเจยี – รา้น

บวัหมิะ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น าท่านเดนิทางสู ่ อ าเภอลู่ช่วน ซึง่อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมงิ เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ (JiaoZi 
Mountain) ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขา

ในปี 2555  

 



 
 

พเิศษ!! น าทา่นขึน้รถแบตเตอรีข่องทางอุทยาน (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 20 นาท)ี จากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้
ชมววิทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึน้ไปยังดา้นบน หลังจากนัน้เดนิทางตอ่ดว้ยทางเทา้ทีถู่กจัดวางไวอ้ย่างด ีไปสูจุ่ดทีเ่ด่น

ทีส่ดุในการชมววิทวิทศันข์องภเูขาหมิะเจยีวจือ่ โดยมรีะดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 4,223 เมตรโดยอกีหนึง่ที่

ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีน่ิยมเนื่องจากสามารถมาเยีย่มชมไดเ้กอืบทัง้ปี เนื่องจากในแตล่ะฤดูก็ใหท้า่นสมัผัสความงามที่
แตกต่างอาทเิชน่ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิและฤดูรอ้นนัน้ทุกท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงาม ความสดชืน่ ความสดใส ของ

ดอกไมน้านาพรรณทีผ่ลบิานไปทั่วพื้นทีก่ว่า 32 ชนิด หรือแมก้ระทั่งในฤดูหนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่
แตกตา่ง อาทเิชน่ สนตูเ้จยีน สนอาซาเรยี น ้าตกและล าธารทีจั่บตัวกันเป็นน ้าแข็งเป็นรูปทรงตา่งๆ และทีถ่อืวา่เป็นไฮไลท์

ของทีน่ี้คอื ในชว่งเดอืนเมษายน-พฤษภาคม เป็นชว่งเวลาทีห่มิะเริม่ละลาย และดอกกหุลาบพันปี (ดอกอาซาเลยี) เขา้สู่

ชว่งผลดิอกเบง่บาน สขีาวนวลอมชมพูออ่นๆไปทัว่ภเูขาแหง่นี ้**(ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ)** 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสกุ ีเ้ห็ดสมุนไพร 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ประตูมา้ทอง และประตูไกห่ยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่

เป็นประตศูักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูห่งนี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้
ทวคีณู 

 



 
  
 น าทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่เรยีก ‘ถนนคนเดนิ

จนิป้ีลู ่(Jin Bi Square)’ ถอืวา่เป็นถนนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในคนุหมงิ ถนนจนิป้ีลู ่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคนุหมงิ ความพเิศษของ

สถานทีแ่หง่นีค้อื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกม่รกตซึง่ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหม่าและป้ีจจีงึเอาค าย่อ 
“จินป้ี”มาขนานนามถนนว่าจินป้ีลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จินหม่าและซุม้ป้ีจีเริ่มสรา้งขึ้นในรัชศกซว

เต๋อราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี้มีประวัตริ่วม 400 ปี เล่ากันว่าสิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทุก 60 ปี ในยามเย็น ตะวันยอแสงยาม
สายัณหท์างตะวันตกของคุนหมงิ มาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงทีเ่พิง่โผ่ลขึน้ทางตะวันออกของคุนหมงิ ตรงซุม้มา้ทอง

และซุม้ไก่มรกตพอด ีท าใหเ้กดิทัศนียภาพอัศจรรยล์ักษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตาม
อธัยาศยั เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี้ หรอืจะสามารถเดนิเลน่ชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมอืง

คนุหมงิ ซมึซบัวธิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในยา่นนี ้

 
 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ 

ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
พกัที ่ YI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโบราณกวนตู ้– เขาซซีาน – สนามบนิคนุหมงิฉางซุย – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าท่านสู่ย่านการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง

เสือ้ผา้อาหารพื้นเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมา  เดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ใน
บรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน 

สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธิ

เบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิทีม่ีหลากหลายชาตพัินธ์ แต่อยู่ร่วมกันได ้
อยา่งกลมกลนื 



     

 
 
  ซึง่ทกุทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซบัความงามของชาวจนีในสมัยกอ่น น าทุกทา่นอสิระและ

เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 
 ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) น าทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่น

หนึง่ของวดัในลทัธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัดไวต้ามไหลเ่ขา พรอ้ม
ชมศาลเจา้และวดัจนีลทัธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  



 
 
 

 น าทา่นเดนิลอด ประตมูังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กนัวา่เป็น ประตแูห่งความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดได ้
เดนิลอดผ่านประตแูห่งนี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตูมังกรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิ

ผา่นประตมูังกรนี ้ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา  
  

 และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคนุหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็นทะเลสาบน ้าจดื

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยูนนาน อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่กอ่นทะเลสาบแห่งนี้กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แต่
ตอนนี้เหลอืกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูก

ขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแห่งทีร่าบสงู" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังจนไปเขา้หูพระนางซูสี

ไทเฮา แห่งราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจ ู

กลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มนอ้ยท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน 

(ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่กระเชา้ขึน้เขา 800 บาท/ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะทา่นทีส่นใจเทา่น ัน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี่
ไกดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 

 
 

 



 
  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซุย 

18.30  บนิลดัฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายุ 

ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

09 – 12 เมษายน 2563 11,999 14,999 2,500 7,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(สงกรานต)์ 

12,999 15,999 2,500 8,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(สงกรานต)์ 

13,999 16,999 2,500 9,999 

15 – 18 เมษายน 2563 
(สงกรานต)์ 

11,999 14,999 2,500 7,999 

16 – 19 เมษายน 2563 11,999 14,999 2,500 7,999 

17 – 20 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

18 – 21 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 



22 – 25 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

23 – 26 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

24 – 27 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

25 – 28 เมษายน 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

11,999 14,999 2,500 7,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

11,999 14,999 2,500 7,999 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน/วนัฉตัรฯ) 

10,999 13,999 2,500 6,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรฯ) 

10,999 13,999 2,500 6,999 

06 – 09 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบชูา) 

8,999 11,999 2,500 6,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 9,999 12,999 2,500 6,999 

 
เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

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

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี 

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

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

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

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 
บาท ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันฯ กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเวลา 14.00 น. 

เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง

ในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทาง

บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณี
นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ได ้

รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 

พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

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

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสาร

โดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  



2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์ PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 



- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 

รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือ

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้ง
กับทางบริษัท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะ

รับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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