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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย – เมอืงคนุหมงิ (-/-/-) 

 
18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่

จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

 
20.55  บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L802  

23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจีน เมอืงคุนหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืงคนุห
มงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี 

 
พกัที ่ WAN JIN AN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง สวนน า้ตกคนุหมงิ – วดัหยวนทง – ไรส่ตรอเบอรี ่– เมอืงตงชวน  – แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน 
(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Waterfall Park) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงทีม่ี
ขนาดใหญ่ และก าลังเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วหรอืแมก้ระทั่งชาวเมอืงคนุหมงิ ภายในสวนสาธารณะแหง่นี้ประกอบ
ไปดว้ยน ้าตกขนาดใหญ่มคีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสงูถงึ 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลงานความงาม

ทีเ่กดิจากมนุษยส์รา้งขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึท าใหส้วนสาธารณะ
แหง่นี้จงึดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งๆมากมายนยิมมาเยีย่มชม 
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 น าท่านเขา้ชม วดัหยวนทง (Yuantong Temple) ซึง่เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตัง้อยู่ที่ถนน

หยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมงิอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่น

สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคารสรา้งใหม่
ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศักดิ ์ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยให ้

อัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ 
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 น าทา่นเยีย่มชม ไรส่ตรอเบอรี ่(Strawberry Farm) ใหท้กุทา่นไดล้องชมิสตรอเบอรีส่ดๆจากทางไร ่อกีทัง้ทกุทา่น

ยังไดช้มวธิกีารปลกู และการดแูลรักษาทีก่อ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จนเป็นทีช่ ืน่
ชอบของชาวจีนและชาวตา่งชาต ิรวมถงึยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย น าทุกทา่นเลอืกเก็บ สตรอเบอรี ่
และเลอืกชมิสตรอเบอรีจ่ากภายในไร ่หรอืทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัเป็นของฝาก ราคาโดยประมาณกโิล

ละ 40 หยวน **(ชว่งเวลาทีผ่ลสตอเบอรีจ่ะสามารถเก็บได ้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะฤดกูาล ในกรณีที่
ผลสตอเบอรีไ่ม่สามารถเก็บได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิง์ดการเปลีย่นแปลงรายการแทนรายการดงักล่าว 
และไมค่นืเงนิเนือ่งจากไรส่ตอเบอรีแ่หง่นีไ้มม่คีา่เขา้)** 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน (2) 
 

 ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารทีช่าวยูน

นานนิยมทีส่ดุ ชาวยูนนานรับประทานขนมจีนดว้ยหลายวธิี ซ ึง่รวมทัง้การ
ลวก ผัด ตม้ และย าดว้ย แต่ขนมจีนขา้มสะพานจะเป็นทีน่ิยมที่สุดและมี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุ ส ิง่ส าคัญของขนมจีนขา้มสะพานก็คอืน ้าซุป ซึง่ตุ๋นจาก

ซีโ่ครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเสน้ขนมจีนนั้นท ามาจากขา้ว 
วิธีการรับประทานเริ่มจากเทน ้ าแกงใส่ชามขนมจีนที่ลวกเสน้ไวแ้ลว้ 
หลังจากนั้นเตมิเนื้อสตัวต์่างๆ ไข่นกกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ี

จะไดข้นมจนีขา้มสะพานทีแ่สนอรอ่ย 
 
 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ หงถูต่ ี ้ซ ึง่แปลว่าแผ่นดนิสแีดง เมอืงตงชวนตัง้อยู่
ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูหนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซบัซอ้น ชาวพืน้เมอืงสว่นใหญ่ประกอบอาชพี
ปลูกขา้วสาล ีมันส าปะหลัง ผักต่างๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืว่าเป็นจุดท่องเทีย่วไฮไลทอ์กีหนึ่งแห่งของ

คนุหมงิ เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศทีส่วยงาม น าทา่นชมววิทวิทัศน์ของ  
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 ภูเขาเจ็ดสแีห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมงิ พืน้แผ่นดนิที่

เป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื่นๆในเนื้อดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนี้จงึเกดิเป็นทัศนียภาพที่
สวยงาม สสีันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสแีดงเขม้ ตัดสลับกับดอกไมห้ลากสสีันในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกใน
บรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก ่พวกมันฝร่ัง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกันไป ท า

ใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกี
แบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัที ่ WAN JIN AN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ (รวมคา่รถแบตเตอรี+่กระเชา้) – เมอืงคนุหมงิ – ประตมูา้ทองและประตไูกห่ยก – ชอ้ปป้ิง
หนานผงิเจยี – รา้นบวัหมิะ (B/L/D) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ อ าเภอลู่ช่วน ซึง่อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมงิ เป็นที่ตัง้ของ ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ (JiaoZi 
Mountain) ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคุนหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ขึน้บนยอด
เขาในปี 2555 (รวมรถแบตเตอรี ่และกระเชา้แลว้) 

 

 
  

 พเิศษ!! น าท่านขึน้รถแบตเตอรีข่องทางอุทยาน (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากน ัน้น าทุกท่านน ัง่
กระเชา้ชมววิทศันยีภาพโดยรอบๆ เพือ่ข ึน้ไปยงัดา้นบน หลังจากนัน้เดนิทางตอ่ดว้ยทางเทา้ทีถ่กูจัดวางไวอ้ยา่งด ี
ไปสูจุ่ดทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจียวจื่อ โดยมรีะดับความสงูเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 4,223 

เมตรโดยอกีหนึ่งทีท่ าใหส้ถานทีแ่หง่นี้เป็นทีน่ิยมเนื่องจากสามารถมาเยีย่มชมไดเ้กอืบทัง้ปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ให ้
ทา่นสมัผัสความงามทีแ่ตกต่างอาทเิชน่ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้นนัน้ทกุทา่นจะไดส้มัผัสกับความสวยงาม ความ

สดชืน่ ความสดใส ของดอกไมน้านาพรรณทีผ่ลบิานไปทั่วพืน้ทีก่วา่ 32 ชนดิ  
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       หรอืแมก้ระทั่งในฤดหูนาวทกุท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามทีแ่ตกตา่ง อาทเิชน่ สนตูเ้จยีน สนอาซาเรยี น ้าตกและ

ล าธารทีจั่บตัวกันเป็นน ้าแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทข์องทีน่ี้คอื ในชว่งเดอืนเมษายน เป็นชว่งเวลาที่
ดอกกหุลาบพันปีผลดิอกเบง่บานไปทั่วภเูขาแหง่นี้ **(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ประตมูา้ทอง และประตไูกห่ยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) 

ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชือ่ว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคล
เพิม่ขึน้ทวคีณู 

 

 
  

 น าทกุท่านเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่เรยีก ‘ถนนคน
เดนิจนิป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคุนหมงิ ความ
พเิศษของสถานทีแ่หง่นี้คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตไูกม่รกตซึง่ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และป้ี

จจีงึเอาค ายอ่ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนวา่จนิป้ีลูซ่ ึง่ก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก)่มรกต” ซุม้จนิหมา่และซุม้ป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ใน
รัชศกซวเต๋อราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี้มปีระวัตริว่ม 400 ปี เลา่กันว่าสิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทกุ 60 ปี ในยามเย็น ตะวนั
ยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคนุหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงทีเ่พิง่โผล่ขึน้ทางตะวนัออกของ

คนุหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไก่มรกตพอด ีท าใหเ้กดิทศันยีภาพอศัจรรยล์กัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทอง
ไกม่รกต” น าทกุทา่นอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายตลอดถนนแหง่นี้ หรอืจะสามารถเดนิเลน่ชม
ทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมอืงคนุหมงิ ซมึซบัวธิชีวีติของคนทอ้งถิน่ในยา่นนี้ 

 
 น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ

ไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

พกัที ่ YI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงโบราณกวนตู ้ – ภูเขาซซีาน (Option Tour) – สนามบนิฉางซุย – สนามบนิสวุรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ
(B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
 น าท่านสูย่า่นการคา้ของ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดรั้บการฟ้ืนฟใูหเ้ป็นแหล่งการคา้ แหล่งซอ้ปป้ิง

เสือ้ผา้อาหารพืน้เมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมา  เดนิเลน่ พักผ่อนหยอ่นใจ ใน
บรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน 
สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดธิ

เบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่่วมกันได ้
อยา่งกลมกลนื 

 

 Option เพิม่เตมิ: ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) น าทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้หา่งจากตัวเมอืงคุนหมงิ 
29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึง่ของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิที่

สกัดไวต้ามไหลเ่ขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมา
ยาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 
 
 น าท่านเดนิลอด ประตูมังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันวา่เป็น ประตแูห่งความสริมิงคล ซึง่ถา้

ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแหง่นี้ จะประสบแตค่วามส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตูมังกรก็ตอ้งลูบลกูแกว้มังกรดว้ย ก่อนที่

เราจะเดนิผ่านประตมูังกรนี้ ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นี้ตัง้เด่นเป็นสง่า
อยูร่มิหนา้ผา  

  

 และการมาเทีย่วชมเขาซซีานทา่นจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็นทะเลสาบ
น ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยูนนาน อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตก่่อนทะเลสาบแห่งนี้กวา้งขวางถงึหา้
รอ้ยลี ้แตต่อนนี้เหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้  
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ไดช้ือ่วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถกูขนานนามวา่ "ไขม่กุทอแสงแหง่ทีร่าบสงู" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแห่ง

นี้มีชือ่เสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศ์ชงิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุ่มนอ้ยท ารา้ย จงึได ้
สรา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน (ราคาทวัร ์800 บาท/ทา่น ขอสงวนสทิธ ิเ์ฉพาะทา่นทีส่นใจ

เทา่น ัน้ สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร)์ 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีเ้ห็ดสมุนไพร (8) 
 

 เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด  ท าให เ้มนู เห็ด

กลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขัน้ตอนต่าง อาทเิชน่ การเลือกผักและเลอืก

เครื่องเคียงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจ าส่วนตัวคอยบริการตลอด 
เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพของรสชาตคิวามอรอ่ย การรับประทานไดอ้ยา่งถกูวธิ ีทา่น
ใดทีช่อบหรอืไมช่อบรับประทานเห็ดหากไดม้โีอกาสมารับประทานรับรองได ้

วา่จะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้า่อรอ่ยมริูล้มืแน่นอน 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 ซึง่ทกุทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซบัความงามของชาวจนีในสมัยกอ่น น าทกุทา่นอสิระ
และเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ สนามบนิฉางซุย 

18.30  บนิลัดฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ลัคกีแ้อร ์(8L) เทีย่วบนิที ่8L801  
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

04 – 07 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

10 – 13 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

11 – 14 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

11,999 4,000 7,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

15 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

26 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

29 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

04 – 07 มนีาคม 2563 8,999 4,000 5,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 9,999 4,000 5,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 9,999 4,000 5,999 
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** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซี่ากรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

ส าหรบัเด็กอาย ุ2-18 ปี จา่ยเพิม่ 3,000 บาท/ทา่น 
** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 
 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ  

กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น
วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี
รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ 

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด
ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

 
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  
2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าท่องเทีย่วประเทศจนี แบบหมู่คณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอื
เดนิทางไทย 

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

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต
หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 
 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
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เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่
ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ
โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
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