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วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – คนุหมงิ  
18.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมาย 7 เคา้เตอร ์Q สายการบนิ LUCKY 

AIR (8L) พบเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบั และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
20.55 น. เหริฟ้าสู ่นครคนุหมงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L802 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี 
00.10+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย ประเทศเทศจนี (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้ม

ออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 
พกัที ่ HUI SHANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง คนุหมงิ - ภเูขาหมิะเจีย้วจือ่(รวมรถแบตเตอรีแ่ละกระเชา้)  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอลูช่ว่น ซึง่อยู่ทางภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ เป็นทีต่ัง้ของ ภเูขาเจีย้วจือ่ ภเูขา
หมิะแห่งเมอืงคนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ทีเ่พิง่มกีารสรา้งกระเชา้ข ึน้บนยอดเขาในปี 
2555  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นขึน้รถประจ าทางของทางอุทยาน(20 นาท)ี ตอ่ดว้ยน่ังกระเชา้ข ึน้ไปดา้นบน ใหท้า่นไดเ้ดนิตอ่บน

ทางเดนิไมท้ีไ่ดจ้ัดวางไวอ้ย่างด ีสูจุ่ดทีเ่ดน่ทีส่ดุในการชมววิทวิทศันข์องภเูขาหมิะเจีย้วจือ่ คอืจุดยอดของ
ภเูขา ทีร่ะดบัความสงู 4,223 เมตร (เหนือระดบัน ้าทะเล) ในหนา้หนาว ระหวา่งทางทา่นยังไดพ้บสิง่
มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิสนตูเ้จยีน หรอืสนอาซาเรยี, น ้าของน ้าตกทีจ่ับตวัเป็นน ้าแข็ง, ล าธารรูปทรง

ตา่งๆ เป็นตน้ ท าใหเ้ห็นภาพความสวยงามสดุทีจ่ะไม่พรรณนาไม่ได ้สว่นในระดบัทีค่วามสงู 3,800 – 4,100 
เมตร มทีะเลสาบภเูขา ทีม่ชี ือ่เรยีกว่า “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค”์ ถา้ในฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้น ดอกไมน้านา
พรรณ พรอ้มทีจ่ะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนดิ และในชว่งเดอืนเมษายน จะเป็นชว่งทีด่อกกหุลายพันปีเบ่งบาน

สวยงามอยู่บนภเูขาแห่งนี้ (ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการมาทีภ่เูขาแห่งนี้ คอื ชว่งหนา้หนาว ตัง้แตก่ลางเดอืน
ตลุาคม - เมษายน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ WANG TONG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่อง เมอืงตงซวน – ชมผนืดนิสแีดงแหง่ตงซวน – คนุหมงิ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตงซวน หรอื หงถูต่ี ้แปลว่าแผ่นดนิสแีดง เป็นอ าเภอทีอ่ยู่ในเขตปกครองของ

จังหวัดคนุหมงิ อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น 
ชาวบา้นประกอบอาชพีปลกูขา้วสาลมีันส าปะหลงั พชืผัก และดอกไมน้านาพันธุ ์ 

ตงซวน เป็นจุดทีนั่กทอ่งเทีย่วมักแวะมาถา่ยรปู เนื่องจากมภีมูปิระเทศทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ของมณฑลยูน
นาน ชาวบา้นแถวนัน้เล่าใหฟั้งว่า มีชา่งภาพชาวจีนท่านหนึ่งตัง้ใจจะไปถ่ายรูปทีห่ยวนหยาง แต่ระหว่าง
ทางไดผ้่านมาทีต่งชวนก่อน และพบว่าทวิทัศน์ที่นี่งดงาม เนื่องจากมีพื้นดนิเป็นสแีดง เมื่อชาวบา้นปลูก

ขา้วสาล,ีมัสตาร์ด ยิง่ท าใหภู้เขาสวยงามหลากสสีนั โดยเฉพาะในยามเชา้และยามเย็นมถีกูทาบทาดว้ย
แสงอาทติย ์ยิง่มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณข์องดนิแดงแห่งนี้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นชมววิทวิทศันข์อง ผนืดนิสแีดงตงชวน ตัง้อยู่ในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนือของคนุหมงิ พืน้
แผ่นดนิทีเ่ป็นเนื้อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนื้อดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึ

เกดิเป็นทศันียภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่
ไร่นาเกษตรกร พชืผักทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ี้ ไดแ้ก ่พวกมนัฝรั่ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของ
พชืผักพวกนี้ อกีทัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว 

พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและ
นักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน  
ใหเ้วลาอสิระแกท่า่นเก็บภาพความงามของธรรมชาต ิณ จุดชมววิตา่งๆ เชน่ จุดชมววิ 109, 110, ฮัวโกว หบุ

เขาแห่งสสีนั (COLOURFULL VALLEY), สวนจนิเซยีว (JINXIU GARDEN), เนนิฉีไค (QICAI SLOPE), 
เขตนาขัน้บันไดพระจนัทร,์ และเหลา่สอืโกว (LEXIAGUA) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครคนุหมงิ เมืองทีไ่ดถ้กูขนานนามวา่ “เมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ เพราะมี
สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดหูนาวไม่หนาวจัด และฤดรูอ้นไม่รอ้นมาก อุณหภมูเิฉลีย่ 15 -18 องศา
เซลเซยีส คนุหมงิเป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง

ประเทศจนี มขีนาดใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ MEI YIN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ วดัหยวนทง - รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ – สวนน า้ตก – ประตมูา้ทองไกห่ยก – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม วดัหยวนทง วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุของมณฑลยูนนาน เป็นอารามทางพระพุทธศาสนา
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในคนุหมงิ สรา้งมาตัง้แตส่มัยราชวงศถ์งัมอีายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ซึง่ภายในวัด 

กลางลานจะมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระน ้าสมีรกต ศาลาแปดเหลีย่ม
หลงันี้เป็นศาลาทีอู่๋ซานกุย้สรา้งในสมัยราชวงศช์งิ ในศาลาประดษิฐาน “เจา้แมก่วนอมิพันกร” และเจา้แม่

กวนอมิพมา่ หรอืเรยีกวา่ “เจา้แมก่วนอมิหยก” ดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ ประดษิฐานพระพุทธรูป พระ
พุทธชนิราช(จ าลอง) ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทาน ใหอ้ัญเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัด
แห่งนี ้

เดนิทางสู ่รา้นยาสมนุไพรบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิใน
ดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม สวนน า้ตก ดว้ยความทีเ่มอืงคุนหมงิไม่มีสวนสาธารณะใหญ่ๆ มากนัก จงึไดส้รา้งพื้นทีส่เีขยีวนี่
ข ึน้มาใจกลางนครคุนหมงิ ซึง่จะมทีัง้ทะเลสาบและ น ้าตกรูปแบบต่างๆ ทีถ่กูสรา้งข ึน้มา เพื่อเป็นทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจของชาวคนุหมงิ 
จากนัน้น าทา่นชม ประตมูา้ทองไกห่ยก ซ ึง่เป็นประตศูกัด ิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของอาณาจกัรยูนานโบราณเชือ่

ว่าใครไดล้อดประตแูห่งนี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ข ึน้ทวคีณู 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิ ฉานชุย 

18.25 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LUCKY AIR เทีย่วบนิที ่8L801 

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 30 นาท)ี    
19.45 น.  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

********************************************* 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่น

ใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ โดยไม่มกีารบังคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 
เด็กมเีตยีง 

(อายุต า่กวา่ 
18 ปี) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

16 – 19 พฤศจกิายน 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

23 – 26 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

12 – 15 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 3,000 7,900 

14 – 17 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

25 – 28 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 3,000 7,900 

27 – 30 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 4,500 8,900 

28 - 31 ธนัวาคม 2561 17,999 17,999 4,500 8,900 

29 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62 17,999 17,999 4,500 8,900 

12 – 15 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

18 – 21 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

19 – 22 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

25 – 28 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 7,900 

01 – 04 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

08 – 11 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

15 – 18 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

22 – 25 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 
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28 – 31 มนีาคม 2562 14,999 14,999 3,000 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร  ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, หยก, 

บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขม่กุ , รา้นป่ีเซยีะ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา
ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงค์
จะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  

     (ส าหรับพาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้)  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น (วซีา่กรุ๊ป)       

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,800 บาท** 
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุา 
     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 8,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2.นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆให ้

ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3.การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
4.คณะทวัรค์รบ 15 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
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2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ด ้
จ่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ 
การจองทีพ่ักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ 
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นื
เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรบัประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่
ช ิน้ และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมขีนาด

บรรจุภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. กรุณาเตรยีมของใชส่ว่นตวั เชน่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพู ของตวัสว่นตวัไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่

ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึอาจไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 

4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้
 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
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4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่มีการ
จ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 
2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 
 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน  

 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี 

 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. (ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์   
 

การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วน ัน่ใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสปอรต์ และรูปถา่ยทีช่ดัเจนเทา่น ัน้ !!  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมา  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

พาสปอรต์ตอ้งถ่ายใหต้ิดทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

รูปถ่ายวางคู่กบัพาสปอรต์ 
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