
  
  

 

  

 

 

 

 

 
 

 



  
  

 

  

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ 

 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อร์

ซึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พรอ้มทัง้เช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เครือ่งบนิ  

20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 

นาท)ี 
23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก เมอืง
คนุหมงิ เมอืงทีไ่ดร้ับการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดท ัง้ปี  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Hui Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงตา้หลี ่– เจดยีส์ามองค ์(ผา่นชม) – วดัเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ลีเ่จยีง    

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี ่(Dali) เมอืงทีเ่กา่แกแ่ละมปีระวตัศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ตัง้อยู่บรเิวณทีร่าบ
ลุ่มระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทอืกเขาชังชา้น ซึง่มภีูเขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมือง มกีารยืนยัน

มาแลว้ว่าเมื่อสมัยก่อนเมืองนี้เคยเป็นดนิแดนซึง่เคยมมีนุษยท์ี่มีอารยธรรมอาศัยอยู่ราวๆ 2,000 ปีก่อน เมอืงนีม้ ี
ชือ่เสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนดิ ซึง่น าไปใชใ้นการก่อสรา้งและประดบัตกแต่ง

อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทศันข์องทะเลสาบและขุนเขาทีง่ดงาม  ระหว่างทางท่านจะไดผ้่านชม 

เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิน่ (Three Pagodas) ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงตา้หลี ่ตัง้ตระหง่านเผชญิหนา้กับ
ทะเลสาบ ชาวเมอืงมคีวามเชือ่วา่เจดยีท์ ัง้สามมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์เนือ่งจากเหตุการณ์แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 

1925 บา้นเรือ่นตา่งๆ ตา่ก็เสยีหายพงัทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน์ีท้ ีไ่ม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆเลย ซึง่
เจดยีส์ามองคจ์ะอยู่ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หลีป่ระมาณหนึง่กโิลเมตร โดยเจดยีทั์ง้สามก่อสรา้งดว้ยอฐิ 

องคใ์หญ่ที่สุดและเป็นองคป์ระธาน 16 ชัน้อยู่ตรงกลาง มีรูปทรงสีเ่หลีย่ม สูง 69.13 เมตร ประดษิฐานเมื่อสรา้ง
อาณาจักรตา้หลีเ่มือ่ประมาณ 1,000 ปีทีผ่า่นมา สว่นเจดยีอ์กีสององค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์อ้ง  

 



  
  

 

  

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ (Guanyin Temple) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่ วดัเจา้แมก่วนอมิแปลงกาย 
โดยมตี านานกล่าวว่า วัดแห่งนี้มตัีง้แต่สมัยราชวงศถ์ัง ในตอนนัน้เองเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็นหญงิชราแบก

กอ้นหนิใหญไ่วข้า้งหลัง ขวางเหลา่ทหารไมใ่หส้ามารถเขา้มาตเีมอืงตา้หลีไ่ด ้เมือ่เหลา่ทหารเห็นวา่แมแ้ตห่ญงิชรา
ยังแข็งแรงมากขนาดนี้ คนหนุ่มสาวย่อมม่แรงต่อสูม้หาศาลอย่างแน่นอน จงึท าใหท้หารขา้ศกึตอ้งยกทัพกลับไป 

ท าใหช้าวเมอืงรูส้กึศรัทธาจงึร่วมกันกอ่สรา้งวัดแหง่นี้ข ึน้มาเพือ่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงลีเ่จยีง (Lijiang) ลีเ่จียงเป็นเมืองเล็กๆ ต ัง้อยูท่า่มกลางขุนเขาทางตอน

เหนอืของตา้ลี ่ซึง่มปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนานกว่า 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล ท าใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลีเ่จยีงเป็นทีตั่ง้ถิน่ฐานของชนเผา่นาซ ีทีอ่พยพมาจากทเิบต ซึง่

มคีวามน่าสนใจตรงทีเ่ผ่านาซเีป็นเผ่าทีห่ญงิเป็นใหญ่ ใหเ้วลาอสิระแกท่่านไดเ้ดนิชม เมอืงเกา่ลีเ่จยีง (Lijiang 
Old Town) หรอื เมอืงโบราณตา้เอีย้นเจิน้ เมอืงเกา่แกอ่ายุกวา่ 800 ปี ซึง่ภายในเมอืงเกา่น ัน้งดงามไป

ดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเก่าแก่ทีห่าชมไดย้าก และไดร้บัการอนุรกัษไ์วอ้ย่างดี บางหลัง

เหมอืนโรงเตี๊ยมโบราณทีเ่คยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรอืนสว่นใหญ่ถูกปรับเปลีย่นใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขาย
ของมากมาย  

 



  
  

 

  

 

 

 
 
น าทุกท่านอสิระช้อปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง และอาหารพืน้เมอืงต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัการช้อปป้ิงที่

แตกตา่ง เปรยีบเสมอืนพาทกุทา่นยอ้นเวลากลบัไปจนีเมือ่สมยักอ่น  
 



  
  

 

  

 

 

 
 

ซึง่ยา่นเมอืงเกา่นีม้ชี ือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานทีม่อียูม่ากมาย จนไดร้บัการขนานนามวา่ "เวนสิแห่ง

ตะวนัออก" และยงัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 
 



  
  

 

  

 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีป้ลาแซลมอน (3) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Green Melody Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาหมิะมงักรหยก (ราคาทวัรน์ีร้วมคา่กระเชา้ขึน้-ลง) – โชวจ์างอีโ้หมว่ (Option Show) – อุทยานน า้

หยก – เมอืงฉูฉ่ง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึน้สู่จุดชมววิบน

ยอดเขาทีค่วามสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 4,506 เมตร เพือ่ชมววิทวิทศันแ์ละ

ธรรมชาตบินจุดทีส่วยงามทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ท่านจะไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากบัความ
หนาวเย็นของธรรมชาต ิภูเขาหมิะมังกรหยกแหง่นี้ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงเกา่ลีเ่จยีง มเีทอืกเขา

ทัง้หมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สงูที่สุดนัน้สูงถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล จงึมหีมิะปกคลุมตลอดปี ทวิเขา
แห่งนี้ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทัง้หุบหว้ย ธารน ้า แนวผา และทุ่งหญา้นาซ ีทวิเขาแห่งนี้เมือ่มองจาก

ระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย สขีาวของหมิะที่ปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกับหยกขาว ทีตั่ดกับสนี ้า

เงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
 



  
  

 

  

 

 

 
 

ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม สภาพ

อากาศ การปิดบ ารุงซอ่มแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมไปยัง ทุ่งหญา้
หยุนซันผงิ (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญา้หวนิซันผงแทน น าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ทุ่ง

หญา้หยนุซนัผงิ (Yun Shan Ping) เป็นทุง่หญา้ทีม่คีวามสงูประมาณ 3,205 เมตร รายลอ้มไป
ดว้ยตน้สน โดยมฉีากหลังเป็นภเูขา้หมิะมังกรหยก น าทกุทา่นอสิระตามอัธยาศัย เทีย่วชมธรรมชาต ิ

ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับความสวยงามทีเ่หมอืนหลดุออกมาจากภาพวาด  
 



  
  

 

  

 

 

 
  
Option Show: โชวจ์างอีโ้หมว่ (Impression Lijiang)  

หมายเหต:ุ หากทา่นใดสนใจเลอืกชมโชวเ์พิม่เตมิสามารถตดิตอ่ไดท้ีห่วัหนา้ทวัร ์โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ

ทา่นละ 1,500 บาท และส าหรบัทา่นใดทีไ่มไ่ดเ้ลอืกซือ้ชมโชวน์ี ้สามารถเก็บภาพความประทบัใจ หรอืชม
ววิทวิทศันไ์ดต้ามอธัยาศยั 

➢ โชวจ์างอีโ้หม่ว (Impression Lijiang) ซึง่ก ากบัการแสดงโดยจาง อี ้โหมว ผูก้ ากบัชาวจนีทีม่ ี
ชือ่เสยีงกอ้งโลก ซึง่จาง อี ้โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึน้มาบนความสงูกว่า 3,000 เมตร 

เหนือระดับน ้าทะเล โดยมภีเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึง่การแสดงนีไ้ดใ้ชน้กัแสดงซึง่

เป็นชาวบา้นกว่า 600 ชีวติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เล่น พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแต่งกายแบบ
สวยงามอลงัการ ซึง่เนือ้หาของการแสดงเป็นการเลา่เรือ่งราว ใหไ้ดร้บัรูถ้งึวถิชีวีติ ความเป็นอยู ่

ของชนเผา่ตา่งๆ ในเมอืงลีเ่จยีง ถอืวา่เป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิง่ 
 



  
  

 

  

 

 

 
 

   
ในกรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารชมโชวจ์างอีโ้หม่ว อันเนื่องมาจาก อาทเิชน่ สภาพแวดลอ้ม 

สภาพอากาศ หรอืในวันที ่20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบ ารุงซ่อมแซม ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรม น าทา่น ชมโชว ์Echoes of Shangri La แทน 

 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีเ้ห็ดไกด่ า (5) 

บา่ย น าทุกท่านสู่ อุทยานน า้หยก (Jade Water Village) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง เป็นหัวใจ
ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมีความกลมกลืนกับธรรมชาตทิี่งดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มีรูปป้ัน

แกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และน ้าตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 ชัน้ 
ชัน้แรกมีชือ่ว่ามังกรออกถ ้า ชัน้ที่สองชือ่มังกรเล่นน ้า ชัน้ที่สามชือ่มังกรโบยบนิ และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึง่เป็นที่

สักการะบูชาของคนในพืน้ทีนั่น้โดยมอีายุมากกว่า 500 ปี และแหล่งน ้าภายในอุทยานยังมอีุณหภูมทิีเ่หมาะแกก่าร

เลีย้งปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดน้ าปลาแซลมอลมาเลีย้งไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทัง้สดี าและสทีอง
วา่ยอยูใ่นสระน ้าของอทุยาน 

 



  
  

 

  

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฉูฉ่ง (Chuxiong) เมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมงิ – ตา้หลี ่ซึง่เป็นเขตปกครอง

ตนเองชนเผา่อี ๋(Yi Ren) หนึง่ใน 56 ชนเผา่ของจนี  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Jian Hua Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – ถนนคนเดนิหนานผงิเจยี – สนามบนิฉางซุย – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้่าเป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ด อกีท ัง้ยงัถอืไดว้่า
เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในมณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ัง น า

ท่านเดนิเยีย่มชมภายในวดั ที่กลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปด

เหลีย่มพรอ้มกับสะพานเชือ่มซึง่ทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมไดอ้กีดว้ย  
 



  
  

 

  

 

 

 
 

และวัดแห่งนี้ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจ าลอง ซึง่
ไดร้ับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บา่ย น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล

ไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก 

(Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมืองของอาณาจักรยูน
นานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตูแหง่นี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 

 

 



  
  

 

  

 

 

น าทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่เรยีก ‘ถนน

คนเดนิจนิป้ีลู ่(Jin Bi Square)’ ถอืว่าเป็นถนนทีเ่ก่าแก่ที่สุดในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู่ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองคุนหมงิ 
ความพเิศษของสถานที่แห่งนี้คอื ตอนกลางของถนนมีซุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึง่ภาษาจีนเรยีกว่า

จนิหม่าและป้ีจจีงึเอาค าย่อ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนว่าจนิป้ีลู่ซึง่ก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก)่มรกต” ซุม้จนิหม่าและซุม้
ป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ในรัชศกซวเต๋อราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี้มปีระวัตริ่วม 400 ปี เลา่กันวา่สิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทกุ 60 ปี 

จะมตีอนเย็นวนัหนึง่ทีต่ะวนัยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคุนหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที่

เพิง่โผล่ขึน้ทางตะวนัออกของคุนหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไกม่รกตพอด ีท าใหเ้กดิทศันยีภาพอศัจรรย์
ลกัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

ตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะสามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมืองคุนหมงิ ซมึซับวธิีชวีติของคน
ทอ้งถิน่ในยา่นนี้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L801 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 

15 นาท)ี 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุท่านทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

13 – 16 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

18 – 21 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

20 – 23 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

23 – 26 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

25 – 28 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

27 – 30 ตลุาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 



  
  

 

  

 

 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

17 – 20 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,999 14,999 4,999 6,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

01 – 04 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

08 – 11 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

11 – 14 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

15 – 18 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

18 – 21 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

22 – 25 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 

31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 



  
  

 

  

 

 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรม
ทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลูกคา้
ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

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

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  ค่าภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 



  
  

 

  

 

 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรอื

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

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

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 

1. กรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต ์( ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 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 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 

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

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของทางบรษัิท 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

 



  
  

 

  

 

 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ต๋ัว) 

จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

  

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

คา่ใชจ่่าย (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 หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (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 หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

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

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบัุตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์



  
  

 

  

 

 

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


