
 
 

 
  



 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางซยุ – เมอืงคนุหมงิ – ประเทศจนี  

 
18.00  พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักีแ้อร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวนความสะดวก 

 
20.55  น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L802  
23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซยุ เมอืงคนุหมงิ ประเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่านขัน้ตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืงคนุหมงิ เมอืงที่
ไดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 
*ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง บนเครือ่งไมม่อีาหารบรกิารบนเครือ่ง* 

 
ทีพ่กั HUI SHANG HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เมอืงคนุหมงิ – เมอืงกุย้โจว – เมอืงซงิอี ้– ภเูขาหมืน่ยอด (รวมคา่รถแบตเตอรี)่ – ทะเลสาบหมืน่ยอด – ลอ่งเรอื

ทะเลสาบหมืน่ยอด – เมอืงอนัชุน่ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซงิอี ้ อยู่ในเขตมนฑลกุย้โจว  เป็นเมอืงเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาท่ามกลาง

ธรรมชาตสิวยงามอลังการ มชี ือ่เสยีงจากเทอืกเขานับหมืน่ น ้าตกรอ้ยสาย และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมอืง เมอืงซงิอีเ้ป็น
ศูนยก์ลางการคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจนี มกีารคมนาคมทีส่ะดวกสบาย เมอืงซงิอีม้ภีูเขาทีต่ัง้

ตระหง่านสง่างามและโบราณสถานหลายแห่ง ในแหล่งท่องเทีย่วกว่า 40 แห่ง ลว้นมทีัศนียภาพทางธรรมชาตทิีว่เิศษ
พศิดาร มทีรัพยากรการท่องเทีย่วหลากหลายทีร่วมตัวอยูใ่นบรเิวณเดยีวกัน และยังตัง้อยู่ในจดุเชือ่มต่อของเสน้ทางการ
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี (ระยะทางประมาณ 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 4 ชัว่โมง ) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 น าทา่นชม ภเูขาหมืน่ยอด (WANFENGLIN) (รวมน่ังรถแบตเตอรี)่ ชมความยิง่ใหญ่ของขนุเขารูปปิรามดิกวา่หมืน่ๆลูก

ตัง้เรียงรายอยา่งมรีะเบยีบเหมอืนมคีนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามยาวสดุลกูหูลกูตา พรอ้มขึน้ไปชมววิไร่นา หมูบ่า้น
และสายน ้าทีผ่สมผสานกันออกมาไดอ้ยา่งลงตัว เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิง่ใหญ่ของภูเขาหนิปูนรูปโดม รูป
กรวย รูปปิรามดิทีป่รากฏเป็นภเูขาหนิปนูยาวพรดืสลับซับซอ้นแน่น ขนัดไปสดุสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด 

 



 
 

 
 
 หลังจากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบหมืน่ยอด ใหท้า่นไดส้ัมผัสกับบรรยากาศทา่มกลางธรรมอยา่งใกลช้ดิ ทีถู่กรายลอ้ม

ไปดว้ยววิภเูขาหมืน่ยอดลอ่งไปตามทะเลสาบ 
 

 
   

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัชุน่ (ระยะทางประมาณ180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 2 ชัว่โมง) 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่ WANLVCHENG PERENC HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 

วนัทีส่าม เมอืงอนัชุน – สวนซากุระผงิป้า (รวมรถแบตเตอรี)่ – เมอืงคนุหมงิ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 จากนั้นน าทา่นเดนิทางชม สวนซากุระผงิป้า หรอืซากุหมืน่ไร ่สวน

ซากรุะแหง่นี้ตัง้อยูใ่นมณฑลกุย้โจว เขตเมอืงผงิป่า เป็นเขตปลกูซากรุะ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุทีห่นุ่งของประเทศจนี โดยสวนซากรุะแห่งนี้มตีน้ซากรุะกว่า 
5 แสนตน้ บนพืน้ทีก่วา่ 6 พันไร่ สวนซากรุะแหง่นี้เป็นสวนชมซากรุะทีด่ ี
ทีสุ่ดในมณฑลกุย้โจว นอกจากชาวเมืองทีต่่างพากันมาชมความงาม
ของดอกซากุระ ก็ยังเป็นที่เที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียน
ในชว่งตน้เดอืนม.ีค.-เม.ย. ดอกซากรุะของทีน่ี้มดีว้ยกัน 2 สายพันธุ ์คอื
สายพันธุท์ีอ่อกดอกเร็วทีจ่ะบานในชว่งตน้เดอืนโดยลักษณะของดอกจะ
เป็นแบบดอกเดีย่วสขีาวอมชมพู และอกีสายพันธุ์นงึในชว่งปลายเดอืน
จะเป็นลักษณะดอกซอ้นกันสชีมพูเขม้ หากท่านทีเ่ดนิทางชมในชว่ง
ปลายเดอืนจะไดพ้บกับการโปรยปรายของดอกซากรุะทีจ่ะฟุ้ งกระจายไป
ทั่วบรเิวณ หมายเหตุ : ทัง้นี้การผลบิานมากหรือนอ้ยของดอกซากุระ
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึง่อยู่ในระหว่าง ตน้เดอืนม.ีค.-ตน้
เดอืนเม.ย. กรณีทีด่อกซากุระยังไม่บาน หรือหมดฤดูกาลก่อนก าหนด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิง์ดรายการทอ่งเทีย่วอืน่แทน 

 
 

 



 
 

 
  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู่ เมอืงคนุหมงิ คนุหมงิตัง้อยูท่างตอนกลางคอ่นไปทางตะวันออกของมณฑลยนูนาน มี

พืน้ทีท่ัง้หมด 21,600 ตารางกโิลเมตร สว่นทีก่วา้งทีส่ดุวัดจากตะวันออกไปตะวันตกกวา้งประมาณ 140 กโิลเมตร และสว่น
ทีย่าวทีส่ดุวัดจากเหนือไปใตย้าวประมาณ 220 กโิลเมตร ตัวเมอืงคนุหมงิอยูใ่นพืน้ทีท่ะเลสาบอันอดุมสมบรูณ์ ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
ทศิเหนือของทะเลสาบเตยีนฉือ และมภีเูขาลอ้มรอบตัวเมอืงทัง้ดา้นเหนือ ตะวันตก และตะวันออก ทะเลสาบเตยีนฉือไดรั้บ
การขนานนามวา่ "ไขม่กุแหง่ทีร่าบสงู" เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุอันดับ 6 ในประเทศจนี และใหญ่ทีส่ดุในมณฑลยูน
นาน ซึง่มพีื้นทีป่ระมาณ 340 ตารางกโิลเมตร จังหวัดคนุหมงิตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูยนูนาน–กุย้โจว มณฑลยนูนานมภีมูอิากาศ
เย็นสบาย ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูรอ้นอากาศไม่รอ้นจัด อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปีอยู่ระหว่าง 15–18 องศา

เซลเซยีส (ระยะทางประมาณ 280 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 
 
เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูสกุีเ้ห็ดสมนุไพร  
พกัที ่ LONGWAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคุนหมงิ – เขาซซีาน (OPTION) – รา้นบวัหมิะ – ประตูมา้ทองไก่หยก – ชอ้ปป้ิงถนนหนานผงิเจยี – 
สนามบนิคนุหมงิฉางซยุ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน Option เพิม่เตมิ : ภเูขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) น าทา่นเดนิทางสู่ 

เขาซซีาน ตัง้หา่งจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่ง
ของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของ
ชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 



 
 

 
 
 น าทา่นเดนิลอด ประตมัูงกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันวา่เป็น ประตแูหง่ความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดได ้

เดนิลอดผ่านประตแูหง่นี้ จะประสบแต่ความส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตมัูงกรก็ตอ้งลบูลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทีเ่ราจะเดนิ
ผ่านประตมัูงกรนี้ ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นี้ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่มิหนา้ผา  

 
 และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคนุหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็นทะเลสาบน ้าจดื

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยนูนาน อยูสู่งกว่าระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่กอ่นทะเลสาบแหง่นี้กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แต่
ตอนนี้เหลอืกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูก
ขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแหง่ทีร่าบสงู" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแหง่นี้มชี ือ่เสยีงโดง่ดังจนไปเขา้หพูระนางซูสี

ไทเฮา แหง่ราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดทูะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู 
กลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุม่นอ้ยท ารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคุนหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ข ึน้แทน 
(ราคาทวัร ์800 บาท/ท่าน ขอสงวนสทิธ ิเ์ฉพาะทา่นทีส่นใจเทา่น ัน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้
ทวัร ์ส าหรบัทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉาหมา่ฮ ัว่เจยีลู)่ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูขนมจนีขา้มสะพาน  
 
 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ 

ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ประตูมา้ทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่เป็นประตู
ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของอาณาจักรยนูนานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ข ึน้ทวคีณู 

 



 
 

 
 

น าทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่เรยีก ‘ถนนคนเดนิ
จนิป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในคนุหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคุนหมงิ ความพเิศษของ
สถานทีแ่หง่นี้คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกม่รกตซึง่ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และป้ีจจีงึเอาค าย่อ 

“จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซ ึง่ก็คือ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จนิหม่าและซุม้ป้ีจีเริ่มสรา้งข ึน้ในรัชศกซว
เตอ๋ราชวงศห์มงิ ถงึปัจจบัุนนี้มปีระวัตร่ิวม 400 ปี เลา่กันวา่ส ิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทกุ 60 ปี จะมตีอนเย็นวันหนึง่ทีต่ะวันยอแสง
ยามสายัณหท์างตะวันตกของคนุหมงิ มาบรรจบกับพระจันทรท์อแสงทีเ่พิง่โผ่ลขึน้ทางตะวันออกของคุนหมงิ ตรงซุม้มา้
ทองและซุม้ไก่มรกตพอด ีท าใหเ้กดิทัศนียภาพอัศจรรยล์ักษณะ “รัศมบีรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตาม
อัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแหง่นี้ หรอืจะสามารถเดนิเลน่ชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมอืง
คนุหมงิ ซมึซับวธิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในยา่นนี้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซยุ 

 
18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ลัคกีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

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

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
ระหวา่ง 2-18 ปี 

ราคาพกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

07 – 10 ม.ีค. 2563 10,999 13,999 3,000 6,999 

11 – 14 ม.ีค. 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

12 – 15 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

13 – 16 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

14 – 17 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

18 – 21 ม.ีค. 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

19 – 22 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

20 – 23 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

21 – 24 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

25 – 28 ม.ีค. 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

26 – 29 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

27 – 30 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

28 – 31 ม.ีค. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

01 – 04 เม.ย. 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

02 – 05 เม.ย. 2563 13,999 16,999 3,000 9,999 

03 – 06 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 

14,999 17,999 3,000 10,999 

04 – 07 เม.ย. 2563 
(วนัจกัร)ี 14,999 17,999 3,000 10,999 

08 – 11 เม.ย. 2563 12,999 15,999 3,000 8,999 

 
 



 
 

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

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

 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทาง
ในพีเรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรียดทาง
บรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ด ้
รับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางใน
ทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน
ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 
 
 
 



 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์
(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆทัง้หมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมด
ใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ข ึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมูค่ณะเทา่นั้น กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดย

เครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  
2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  
 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 3 
เดอืน  



 
 

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย
ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 
รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุย
พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 
จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 



 
 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น กรณีทีท่่านถือหนังสอื
เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้ าเงินเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิข ึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 
หากท่านไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือ
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
เลขทีว่ซี่า และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่า
ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูข ึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้ง
กับทางบรษัิท อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืคา่ทัวร์เฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่
บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิข ึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

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

  
 
 

 
 
 


