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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลัคกแีอร์

ซงึจะมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรอืงของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทังเช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครอืงบนิ  

20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิลคักแีอร ์เทยีวบนิท ี8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชวัโมง 15 
นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาทปีระเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) หลังจากผ่าน
ขนัตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพัก เมอืง
คนุหมงิ เมอืงทไีดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ยทวีา่ มสีภาพอากาศทเีย็นสบายตลอดทงัปี  
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Hui Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง ไรส่ตรอเบอร ี– ทุ่งลาเวนเดอร ์– เมอืงตงชวน – แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเยยีมชม ไรส่ตรอเบอร ี(Strawberry Farm) ใหท้กุทา่นไดล้องชมิสตรอเบอรสีดๆจากทางไร ่อกีทังทุก
ทา่นยังไดช้มวธิกีารปลกู และการดแูลรักษาทกีอ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรขีนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จน
เป็นทชีนืชอบของชาวจีนและชาวตา่งชาต ิรวมถงึยังเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย นําทุกท่านเลอืกเก็บ 
สตรอเบอร ีและเลอืกชมิสตรอเบอรจีากภายในไร ่หรอืทุกท่านสามารถเลอืกซอืกลบัเป็นของฝาก ราคา
โดยประมาณกโิลละ 40 หยวน **(ทงันใีนชว่งเวลาททีุกท่านเดนิทางผลสตรอเบอรอีาจจะยงัไมโ่ตเต็มที
เทา่ทคีวร ขนึอยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนนนัๆ)** 
 

 
 

จากนันนําทุกท่านไปยัง ทุ่งลาเวนเดอร ์(Lavender field) เก็บภาพความประทับใจ เพอืชมความสวยงาม
ของดอกลาเวนเดอรท์ผีลดิอกสมี่วงอรา่มเต็มทุ่ง ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ เพลดิเพนิไปกบั
ความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร ์**(ในช่วงประมาณเดอืนมถินุายนของทุกปี เป็นช่วงทดีอกลาเวนเดอร ์
ทคีนุหมงิบานเต็มท ีทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆ)** 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน (2) 
 

ในมณฑลยนูนาน ขนมจนีขา้มสะพานยนูนานจะเป็นอาหารทชีาว
ยนูนานนยิมทสีดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลายวธิ ีซงึรวมทัง
การลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แตข่นมจนีขา้มสะพานจะเป็นทีนิยมทีสุด
และมชีอืเสยีงมากทสีดุ สงิสําคัญของขนมจนีขา้มสะพานก็คอืนําซปุ ซงึ
ตุน๋จากซโีครงหมู ไกแ่ละแฮมเป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจีนนันทํามา
จากขา้ว วธิกีารรับประทานเรมิจากเทนําแกงใสช่ามขนมจนีทลีวกเสน้ไว ้
แลว้ หลังจากนันเตมิเนือสัตวต์่างๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอม
และผักช ีจะไดข้นมจนีขา้มสะพานทแีสนอรอ่ย 

 
 
บา่ย นําทกุท่านเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทรีูจั้กกันในชอื หงถู่ต ีซงึแปลว่าแผ่นดนิสแีดง เมอืงตงชวน

ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพนืเมืองส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีปลกูขา้วสาล ีมันสําปะหลัง ผักตา่งๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืวา่เป็นจดุท่องเทยีวไฮไลท์
อกีหนึงแห่งของคุนหมงิ เป็นจุดทนัีกท่องเทยีวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศทสีวยงาม นําท่านชมววิทวิทัศน์ของ 
ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตังอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พนื
แผน่ดนิทเีป็นเนอืดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแรธ่าตอุนืๆในเนอืดนิ พนืทบีรเิวณนจีงึ
เกดิเป็นทศันยีภาพทสีวยงาม สสีนัสดใสนา่สนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไร่
นาเกษตรกร พชืผกัทปีลูกในบรเิวณพนืทนี ีไดแ้ก ่มนัฝรงั ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอนืๆ สสีนัของพชืผกัพวกน ี
อกีทงัขนาดของตน้ทแีตกต่างกนัไป ทําใหเ้กดิภาพทสีวยงาม แปลกตา และเมอืถงึฤดูเก็บเกยีว พนืดนิสแีดง
ฉาน กเ็ผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทนัีกถา่ยภาพและนักทอ่งเทยีวตอ้งมาเยอืน 

 
คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (3) 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Wang Tong Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

   
วนัทสีาม ตําหนกัทองจนิเตยีน – สวนนําตกคนุหมงิ – ภูเขาซซีาน (Option Tour) - รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณ  

กวนตู ้ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําท่านเดินทางสู่ ตําหนกัทองจนิเตยีน (Golden Temple หรอื Jin Dian) ตําหนักแห่งนีตังอยู่บนภูเขา      
หมงิฟ่งซาน ถกูสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาตําหนักแหง่นไีดรั้บการบรูณะโดย ออ๋ง หวชูนักุย้ สาเหตทุทีําให้
ตําหนกัแหง่นถีูกเรยีกว่า ‘ตําหนกัทอง’ เนอืงจากถูกสรา้งขนึดว้ยทองเหลอืงทงัหลงั มนํีาหนกักว่า 380 
ตนั ซงึถอืไดว้า่เป็นสงิปลกูสรา้งทองเหลอืงทใีหญท่สีดุองจนี ทสํีาคญัยงัเป็นสถานทอีนัศกัดสิทิธขิองชาว
จนีทงัอดตีและในปัจจุบนั ผูค้นสว่นใหญน่ยิมมากราบไหวข้อพรในดา้นสขุภาพ และการเงนิ 
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นําทา่นเดนิทางสู ่สวนนําตกคนุหมงิ (Kunming Waterfall Park) ซงึถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองทีมีขนาดใหญ่ และกําลังเป็นทีนิยมในหมู่นักท่องเทียวหรือแมก้ระทังชาวเมืองคุนหมิง ภายใน
สวนสาธารณะแหง่นปีระกอบไปดว้ยนําตกขนาดใหญ่มคีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสูงถงึ 12.5 เมตร
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โดยประมาณ ซงึถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามทเีกดิจากมนุษยส์รา้งขนึ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 
3 ปี กบังบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึทําใหส้วนสาธารณะแหง่นีจงึดงึดดูใหนั้กท่องเทยีวต่างๆมากมายนิยมมา
เยยีมชม 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (5) 
บา่ย Option เพมิเตมิ: ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) (รวมรถแบตเตอรร์)ี นําทา่นเดนิทางสู ่เขาซซีาน 

ตังหา่งจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนงึของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่ง
ของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์นิทสีกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซงึสรา้งขนึดว้ยแรง
ศรัทธาของชาวบา้นทมีปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  
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นําทา่นเดนิลอด ประตมัูงกรหลงเหมนิ ซงึสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ เชอืกันวา่เป็น ประตแูหง่ความสริ ิ
มงคล ซงึถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผา่นประตแูหง่นี จะประสบแตค่วามสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมัูงกรก็ตอ้งลบู
ลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นทเีราจะเดนิผ่านประตูมังกรนี ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้งิใด เดนิผ่านเขา้ไปก็
แตะ 1 ครงั ประตแูหง่นตีังเดน่เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา  

 
และการมาเทียวชมเขาซีซานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็น
ทะเลสาบนําจืดทใีหญ่ทีสุดของมณฑลยนูนาน อยูส่งูกว่าระดับนําทะเล 1,886.5 เมตร แตก่อ่นทะเลสาบแห่งนี
กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยล ีแตต่อนนีเหลือกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี ไดช้อืว่า
เป็นทะเลสาบทสีวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไขม่กุทอแสงแห่งทรีาบสงู" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแห่งนีมี
ชอืเสียงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนีมาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนืองจากพระองคท์รงเป็นแมนจ ูกลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึ
ไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขนึท ีนครหลวงปักกงิ ขนึแทน (ราคาทวัร ์800 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ไีกด ์
ทอ้งถนิหรอืหวัหนา้ทวัร ์/ สําหรบัทา่นทไีมไ่ดซ้อืทวัรเ์พมิสามารถอสิระชอ้ปปิงรอคณะไดท้ถีนนคนเดนิฉา
หมา่ฮวัเจยีลู)่ 
นําทา่นแวะชอ้ปปิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทรีูจั้กกันดใีนชอื “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล
ไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu 
Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายุราวๆหลายรอ้ยปี ทแีหง่นสีรา้งขนึมาเพอืเป็นการอนุรกัษ์
สถาปตัยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

 

 
 
ซงึทกุท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน นําทุกท่าน
อสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพนืเมอืง ขนม หรอืสนิคา้อนืๆอกีมากมาย 
 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถนิ (6) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั... Long Way Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซงึถอืไดว้า่เป็นวดัทใีหญท่สีุด อกีทงัยงัถอืไดว้่าเป็น
วดัทเีกา่แกท่สีุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแหง่นีถูกสรา้งขนึในสมัยราชวงศถั์ง นําทา่น
เดนิเยยีมชมภายในวดั ทกีลางลานประกอบไปดว้ยสระนําขนาดใหญ่สมีรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลียม
พรอ้มกบัสะพานเชอืมซงึทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยยีมชมไดอ้กีดว้ย  
 



1906-2601-ZKMG02                                                     www.smileytour.com                                                          Page 8 of 13 

 
 
และวัดแหง่นทีางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม ่ซงึเป็นทปีระดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจําลอง ซงึ
ไดร้ับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จากนันนําท่านเดินทางสู่ ประตูม ้าทองไก่หยก 
(Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซงึเป็นประตูศักดสิทิธคิู่บา้นคู่เมืองของอาณาจักรยูน
นานโบราณเชอืวา่ใครไดล้อดประตแูหง่น ีแลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพมิขนึทวคีณู 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุเีห็ดสมนุไพร (8) 
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เนืองจากเมอืงคนุหมงิมเีห็ดหลากหลายชนดิ ทําใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขันตอนต่างๆ อาทเิช่น การเลือกผัก
และเลอืกเครอืงเคยีงอนืๆ การปรงุ จะมพีนักงานประจําสว่นตัวคอย
บริการตลอด เพือใหไ้ดคุ้ณภาพของรสชาติความอร่อย การ
รับประทานไดอ้ยา่งถูกวธิ ีทา่นใดทชีอบหรอืไม่ชอบรับประทานเห็ด
หากไดม้ีโอกาสมารับประทานรับรองไดว้่าจะหันมาหลงรักเห็ดกัน
เลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้า่อรอ่ยมริูล้มืแน่นอน 

 

 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักแีอร ์เทยีวบนิท ี8L801  
(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ชวัโมง 15 นาท)ี 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตัวเนอืงจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง พกัเดยีวเพมิ 
ราคาไมร่วม
ตวัเครอืงบนิ 

เพมิพเีรยีต 
16 – 19 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
19 – 22 มถิุนายน 2562 

9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
22 – 25 มถิุนายน 2562 

9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
23 – 26 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
26 – 29 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

27 – 30 มถิุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

เพมิพเีรยีต 
30 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2562 

9,999 9,999 2,999 5,999 

 

** อตัราน ียงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัราน ียงัไมร่วมคา่วซี่ากรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั) 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทพัีกอาจมกีารสลับปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 
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** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทกีาํหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ   
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ต่อทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยนืวซีา่กรุ๊ปท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครังแรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน) 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยนืวซีา่ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีททีางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุป๊) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 

เงอืนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วนั หลังจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ท่านทําจองวนัท ี1 กรณุาระเงนิมดัจํา สว่นนภีายในวันท ี3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน โดยระบบจะยกเลกิ
อตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ทวีา่งและทําจองเขา้มาใหม่อกีครงั กรณีทคีณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวนั และ เวลา ททีํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนอืงจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเทยีวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทเีหลือทังหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทียวหรือ
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทัง กรณีทอียู่ในชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ททํีาใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทกีําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 
น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปีนันๆถือว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนงึ เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณอ์กัษรเทา่นัน ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทังสนิ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทียวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดําเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทังหมด 

** ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีัก เป็นตน้ ** 
**เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตัวเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ทรีะบุบนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทงัหมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 



1906-2601-ZKMG02                                                     www.smileytour.com                                                          Page 11 of 13 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมเีงือนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอืผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทยีวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพมิจากการทีมี
นักทอ่งเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทลีกูคา้ดําเนนิการยืนวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรท์ลีูกคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ ยกเวน้ในกรณีที
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยุด
ทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกยีวกบั การยนืคํารอ้งขอวซีา่ ททีา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมู่คณะเท่านัน กรณีทที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยนืกอ่น หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนอืงจากทา่นยนืหลงัคณะ  

2. การยนืขอวซีา่ท่องเทยีวประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจ่ําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกทมีรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่าํกวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทอีอกโดยสาํนกังานเขต
หรอือาํเภอ ตามสาํเนาทะเบยีนบา้น ทังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนงัสอืรบัรอง
คา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ทอีอกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

3.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณีทผีูเ้ดนิทางอายตุาํกวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** เอกสารทใีชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ลอดเวลา ทงันขีนึอยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืงนนัเป็นผูก้าํหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอนืๆเพมิเตมิกะทนัหนั ** 
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** สาํหรบับคุคลทเีคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปน ีตงัแตว่นัท ี1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซงึไดแ้ก ่** 

1. อสิราเอล          2. อฟักานสิถาน          3. ปากสีถาน           4. อซุเบกสิถาน          5. ทาจกิสิขาน               6. เตริก์เมนสิถาน  

7. อหิรา่น              8. อริกั                       9. ตรุก ี                 10. อยีปิต ์                  11. ซาอดุอิาระเบยี        12. ซเีรยี  

13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน               15. อนิเดยี             16. ศรลีงักา                17. ลเิบยี                      18. ซูดาน  

19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี                 21. คาซคัสถาน     22. รฐัปาเลสไตน ์
 

เงอืนไข และ ขอ้ควรทราบอนืๆ ทวัไป ททีา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์สํีาหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสํิาหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํีาตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน กรณีททีา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอั์นมวีัตถุประสงคเ์พือการทอ่งเทยีว โดย
ไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดทีจะเกดิขนึในสว่นนี และ ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้น
รายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครืองบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีนํามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททํีาใหต้น้ทนุสงูขนึ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของ
บรษัิทกาํกบัเทา่นัน 

9. นักท่องเทยีวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเกยีวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิยัทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ
สว่นทบีรษัิทยงัไมไ่ดช้าํระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิทา่นัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกีําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน 

11. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้ง
เครอืงบนิเทา่นัน 

12. คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททไีดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซงึบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณีทที่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ ไม่วา่
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทเีกดิเหตกุารณ์นขีนึ ไมว่า่กรณใีดกต็าม 

 


