
 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการ

บนิลัคกีแ้อรซ์ ึง่จะมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรือ่งของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิ
รับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ  

20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 
ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้
สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืงคุนหมงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่่า มสีภาพ
อากาศทีเ่ย็นสบายตลอดท ัง้ปี  
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Hui Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

วนัทีส่อง ไรส่ตรอเบอรี ่- เมอืงตงชวน- แผน่ดนิสทีอง- ภเูขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเยีย่มชม ไรส่ตรอเบอรี ่(Strawberry Farm) ใหท้กุทา่นไดล้องชมิสตรอเบอรีส่ดๆจากทางไร ่
อกีทัง้ทุกท่านยังไดช้มวธิกีารปลูก และการดูแลรักษาทีก่อ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอม
ชวนน่ารับประทาน จนเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวจนีและชาวตา่งชาต ิรวมถงึยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศ
อกีดว้ย นําทุกท่านเลอืกเก็บ สตรอเบอรี ่และเลอืกชมิสตรอเบอรีจ่ากภายในไร่ หรอืทุกท่าน
สามารถเลอืกซือ้กลบัเป็นของฝาก ราคาโดยประมาณกโิลละ 40 หยวน **(ท ัง้นีใ้นชว่งเวลาที่
ทุกทา่นเดนิทางผลสตรอเบอรีอ่าจจะยงัไมโ่ตเต็มทีเ่ทา่ทีค่วร ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในเดอืน
น ัน้ๆ)** 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูขนมจนีขา้มสะพาน (2) 
 

ในมณฑลยนูนาน ขนมจนีขา้มสะพานยนูนานจะเป็นอาหาร
ทีช่าวยนูนานนยิมทีส่ดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลาย
วธิ ีซ ึง่รวมทัง้การลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แต่ขนมจนีขา้มสะพาน
จะเป็นทีน่ยิมทีส่ดุและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ สิง่สําคัญของขนมจนี
ขา้มสะพานก็คือน้ําซุป ซึง่ตุ๋นจากซีโ่ครงหมู ไก่และแฮมเป็น
เวลานาน สว่นเสน้ขนมจนีนัน้ทํามาจากขา้ว วธิกีารรับประทานเริม่
จากเทน้ําแกงใส่ชามขนมจีนที่ลวกเสน้ไวแ้ลว้ หลังจากนัน้เตมิ
เนื้อสัตวต์่างๆ ไขน่กกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอมและผักช ีจะได ้
ขนมจนีขา้มสะพานทีแ่สนอรอ่ย 

 
 
บา่ย นําทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ หงถู่ตี ้ซ ึง่แปลว่าแผ่นดนิสแีดง 

เมอืงตงชวนตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น 
ชาวพืน้เมอืงสว่นใหญ่ประกอบอาชพีปลูกขา้วสาล ีมันสําปะหลัง ผักต่างๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน 
ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกหนึ่งแห่งของคุนหมงิ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพ
บรรยากาศทีส่วยงาม นําท่านชมววิทวิทัศน์ของ ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน (Dongchuan Red Land) 
ตัง้อยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมงิ พื้นแผ่นดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการ
ออกซไิดซข์องธาตเุหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึเกดิเป็นทศันยีภาพทีส่วยงาม 



 

 

สสีนัสดใสน่าสนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุ่งไร่นาเกษตรกร 
พชืผกัทีป่ลกูในบรเิวณพืน้ทีน่ ี ้ไดแ้ก ่พวกมนัฝร ัง่ ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผกัพวก
นี ้อกีท ัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ทําใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดเูก็บเกีย่ว 
พืน้ดนิสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถ่ายภาพและ
นักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน 

 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Wang Tong Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ (ราคานีร้วมคา่รถแบตเตอรี ่และน ัง่กระเชา้) – เมอืงคนุหมงิ – สวนนํา้ตกคนุห
มงิ – รา้นบวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอลูช่ว่น ซึง่อยูท่างภาคเหนือของเมอืงคุนหมงิ เป็นทีต่ัง้ของ ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ 
(JiaoZi Mountain) ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคนุหมงิ สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ทีเ่พิง่มกีาร
สรา้งกระเชา้ขึน้บนยอดเขาในปี 2555  

 

 
 



 

 

พเิศษ!! นําทา่นขึน้รถแบตเตอรีข่องทางอุทยาน (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 20 นาท)ี จากน ัน้นํา
ทุกทา่นน ัง่กระเชา้ชมววิทศันยีภาพโดยรอบๆ เพือ่ข ึน้ไปยงัดา้นบน หลังจากนัน้เดนิทางต่อดว้ย
ทางเทา้ทีถ่กูจัดวางไวอ้ยา่งด ีไปสูจุ่ดทีเ่ด่นทีส่ดุในการชมววิทวิทัศน์ของภเูขาหมิะเจยีวจือ่ โดยมรีะดับ
ความสงูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 4,223 เมตรโดยอกีหนึง่ทีทํ่าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีน่ยิมเนื่องจาก
สามารถมาเยีย่มชมไดเ้กอืบทัง้ปี เนื่องจากในแต่ละฤดูก็ใหท้่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทเิช่น 
ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้นน ัน้ทกุทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงาม ความสดชืน่ ความสดใส 
ของดอกไมน้านาพรรณทีผ่ลบิานไปท ัว่พืน้ทีก่วา่ 32 ชนดิ หรอืแมก้ระทั่งในฤดหูนาวทุกทา่นก็จะ
สามารถพบเห็นความงามทีแ่ตกตา่ง อาทเิชน่ สนตูเ้จยีน สนอาซาเรยี นํา้ตกและลําธารทีจ่บัตวั
กนัเป็นนํา้แข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้คือ ในช่วงเดอืนเมษายน เป็น
ชว่งเวลาทีด่อกกุหลาบพนัปีผลดิอกเบง่บานไปท ัว่ภูเขาแหง่นี ้**(ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
ในปีน ัน้ๆ)** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (5) 
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงคุนหมงิ (Kunming) เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไม้

ผล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดท ัง้ปี นําทกุทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั สวนนํา้ตกคนุหมงิ 
(Kunming Waterfall Park) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงทีม่ขีนาดใหญ ่และ
กําลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแมก้ระทั่งชาวเมืองคุนหมงิ ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้
ประกอบไปดว้ยนํา้ตกขนาดใหญม่คีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสงูถงึ 12.5 เมตรโดยประมาณ 
ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามทีเ่กดิจากมนษุยส์รา้งขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกวา่ 3 ปี 
กบังบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึทําใหส้วนสาธารณะแห่งนี้จงึดงึดูดใหนั้กท่องเทีย่วต่างๆมากมาย
นยิมมาเยีย่มชม 

 

 
 
นําท่านแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง
โบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายุราวๆหลายรอ้ยปี ที่
แหง่นีส้รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนรุกัษส์ถาปตัยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

 



 

 

 
 
ซึง่ทกุทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซบัความงามของชาวจนีในสมัยกอ่น นํา
ทุกท่านอสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิช่น อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอื
สนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
 

 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารจนีทอ้งถิน่ (6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Longway Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัหยวนทง - ประตมูา้ทองไกห่ยก - ภเูขาซซีาน (Option Tour) - สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ -
สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ด อกีท ัง้ยงั
ถอืไดว้า่เป็นวดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในมณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ใน
สมัยราชวงศถ์ัง นําทา่นเดนิเยีย่มชมภายในวดั ทีก่ลางลานประกอบไปดว้ยสระน้ําขนาดใหญ่สมีรกต 
ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหลีย่มพรอ้มกบัสะพานเชือ่มซึง่ทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมไดอ้กีดว้ย  
 

 
 
และวัดแห่งนี้ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราช
แบบจําลอง ซึง่ไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ประตู
มา้ทองไกห่ยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิ์
คู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชือ่ว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี้ แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้
ทวคีณู 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสกุ ีเ้ห็ดสมนุไพร (8) 



 

 

เนื่องจากเมอืงคุนหมงิมเีห็ดหลากหลายชนิด ทําให ้
เมนูเห็ดกลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขัน้ตอนต่าง อาทเิช่น 
การเลอืกผักและเลอืกเครือ่งเคยีงอืน่ๆ การปรุง จะมพีนักงาน
ประจําส่วนตัวคอยบริการตลอด เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพของ
รสชาตคิวามอร่อย การรับประทานไดอ้ย่างถูกวธิี ท่านใดที่
ชอบหรือไม่ชอบ รับประทานเ ห็ดหากไดม้ีโอกาสมา
รับประทานรับรองไดว้่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว 
เพราะรับรองไดว้า่อรอ่ยมริูล้มืแน่นอน 

 
Option เพิม่เตมิ: ภเูขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) 
(รวมรถแบตเตอรร์ี)่ นําท่านเดนิทางสู ่เขาซซีาน ตัง้ห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วน
หนึง่ของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอโุมงคห์นิทีส่กัดไว ้
ตามไหลเ่ขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวาม
เป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 
 
นําทา่นเดนิลอด ประตมูงักรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแห่ง
ความสริมิงคล ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสําเร็จโชคด ีตอนลอด
ประตูมังกรก็ตอ้งลูบลูกแกว้มังกรดว้ย ก่อนที่เราจะเดนิผ่านประตูมังกรนี้ ใหน้กึอธษิฐานในใจ
อยากไดส้ิง่ใด เดนิผา่นเขา้ไปก็แตะ 1 ครัง้ ประตแูหง่นีต้ัง้เดน่เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา  

 



 

 

และการมาเทีย่วชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  
เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อน
ทะเลสาบแห่งนี้กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร 
ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูกขนานนามว่า "ไขม่กุทอแสงแห่งทีร่าบสงู" 
ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแห่งนี้มชี ือ่เสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซสูไีทเฮา แห่งราชวงศช์งิ 
พระนางก็อยากมาดทูะเลสาบแหง่นีม้าก แตไ่มส่ามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัวว่า
หากเดนิทางไปยงัทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ 
ขึน้แทน (ราคาทวัร ์800 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กดท์อ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร ์/ สําหรบั
ทา่นทีไ่มไ่ดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ีถ่นนคนเดนิฉาหมา่ฮ ัว่เจยีลู)่ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L801  

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ราคาไมร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

20 – 23 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

21 – 24 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

22 – 25 เมษายน 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

23 – 26 เมษายน 2562 7,999 7,999 2,999 5,999 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 8,999 8,999 2,999 5,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

05 – 08 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

06 – 09 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 



 

 

12 – 15 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

13 – 16 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

15 – 18 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

17 – 20 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

18 – 21 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

19 – 22 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

20 – 23 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

24 – 27 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

26 – 29 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

31 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

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

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

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

 

 โรงแรมทีพ่ักอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    



 

 

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั   รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครัง้

แรก) (สําหรับหนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศ

ยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา 

ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี้

ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจําตามเวลา

ทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและทําจองเขา้มาใหมอ่กี

ครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวัน และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่าํระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนัดสมัภาษณ์

วซีา่ ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ให ้

ถอืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง  การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 

โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อํานาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทกุกรณี** 



 

 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศ

ที่มวีีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ชําระมาแลว้ไมว่่าสว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะเท่านัน้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่

กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ

ทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบหมูค่ณะ ไมจํ่าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านสง่ สําเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้

วา่งไมต่ํา่กวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนาม

สําเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย 

และ ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุํา่กวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึน้จาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิอง

ลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัตาํรวจตรวจคนเขา้เมอืง
น ัน่เป็นผูก้ําหนด จงึอาจทาํใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

** สําหรบับคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี ้ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถ
ยืน่วซีา่กรุป๊หรอืวซีา่แบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่** 



 

 

1. อสิราเอล  2. อฟักานสิถาน        3. ปากสีถาน    4. อุซเบกสิถาน   5. ทาจกิสิขาน    6. เตริก์เมนสิถาน 7. 
อหิรา่น  8. อริกั   9. ตุรก ี   10. อยีปิต ์  11. ซาอุดอิาระเบยี        12. ซเีรยี 13. เลบานอน      14. จอรแ์ดน    
15. อนิเดยี 16. ศรลีงักา     17. ลเิบยี   18. ซูดาน  19. แอลจเีรยี      20. ไนจเีรยี   21. คาซคัสถาน     22. 
รฐัปาเลสไตน ์
 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน้ กรณีทีท่่าน

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่า

ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับ

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 


