
 
 



 

 

วันแรก กร ุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินฉางซยุ – เมืองค ุนหมงิ (-/-/-) 

 

18.00  นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวร รณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินลัคก้ี
แอร์ซ่ึงจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั้งเช็คอินรับ บัตรที่นั่งบน
เครื่องบิน  

 
20.55  บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองค ุนหมิง โดย สายการบินลัคกี้แอร ์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L802  
23.50  เดินทางถึง สนามบินฉางซยุ ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน

ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระพร้อมออกเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมือง
คุนหมิง เมืองที่ได้รับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ด้วยที่ว่า มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี 

 

พักที่ WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง สวนน้ําตกคนุหมิง – ว ัดหยวนทง – ไรส่ตรอเบอร ี ่– เมืองตงชวน  – แผน่ดนิสทีอง – ภเูขาเจ็ดสแีห่งตงชวน 
(B/L/D) 

 
เช ้า บร ิการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

 
 นําท่านเดินทางสู่ สวนน้ําตกค ุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่

มีขนาดใหญ่ และกําลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้
ประกอบไปด้วยน้ําตกขนาดใหญ่มีความกว้าง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ผลงานความงามที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ล้านบาท  จึง

ทําให้สวนสาธารณะแห่งนี้จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม 
 



 

 
  

 นําท่านเข้าชม วัดหยวนทง (Yuantong Temple) ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานต้ังอยู่ที่ถนน
หยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่น

สวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่



ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซ่ึงพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่  15 ของไทย

ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้  
 

 
  
 นําท่านเยี่ยมชม ไร ่สตรอเบอร ี่ (Strawberry Farm) ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ อีกทั้งทุก

ท่านยังได้ชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาที่ก่อให้เกิดผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จน

เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติ รวมถึงยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย นําทุกท่านเลือกเก็บ สต
รอเบอร ี่ และเลือกช ิมสตรอเบอร ี่จากภายในไร ่ หร ือทุกท่านสามารถเลือกซ ื้อกลับเป็นของฝาก  ร าค า

โดยประมาณกโิลละ 40 หยวน **(ช ่วงเวลาทีผ่ลสตอเบอร ีจ่ะสามารถเกบ็ได ้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละ
ฤดูกาล ในกรณทีี่ผลสตอเบอร ีไ่มส่ามารถเกบ็ได้ ทางบร ิษัทขอสงวนสิทธ ิ์งดการ เปลี่ยนแปลงรายการแทน
รายการดังกล่าว และไม่ค ืนเงินเนื่องจากไร ่สตอเบอร ี่แห่งนี้ไม่มีค ่าเข้า)** 

 
เที่ยง บร ิการอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!! บร ิการท่านด้วยเมนู ขนมจีนข้ามสะพาน (2) 

 

 ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนข้ามสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที่ชาว

ยูนนานนิยมที่สุด ชาวยูนนานรับประทานขนมจีนด้วยหลายวิธี ซ่ึงรวมทั้ง
การลวก ผัด ต้ม และยําด้วย แต่ขนมจีนข้ามสะพานจะเป็นที่นิยมที่สุด



และมีชื่อเสียงมากที่สุด สิ่งสําคัญของขนมจีนข้ามสะพานก็คือน้ําซุป ซ่ึงตุ๋นจากซ่ีโครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน 

ส่วนเส้นขนมจีนนั้นทํามาจากข้าว วิธีการรับประทานเริ่มจากเทน้ําแกงใส่ชามขนมจีนที่ลวกเส้นไว้แล้ว หลังจากนั้น
เติมเนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่นกกระทาเข้าไป ใส่ขิง ต้นหอมและผักชี จะได้ขนมจีนข้ามสะพานที่แสนอร่อย 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ต้ี ซ่ึงแปลว่าแผ่นดินสีแดง เมืองตงชวน
ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ชาวพ้ืนเมืองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพปลูกข้าวสาลี มันสําปะหลัง ผักต่างๆและดอกไม้นานาพันธุ์ และตงชวน ยังถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์

อีกหนึ่งแห่งของคุนหมิง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของ  
 

 
 
 ภูเขาเจ็ดสแีห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ต้ังอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พ้ืนแผ่นดินที่

เป็นเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆในเนื้อดิน พ้ืนที่บริเวณนี้จึงเกิดเป็นทัศนียภาพที่

สวยงาม สีสันสดใสน่าสนใจ เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร พืชผักที่ปลูกใน
บริเวณพ้ืนที่นี้ ได้แก่ พวกมันฝรั่ง ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอ่ืนๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของต้นที่แตกต่างกันไป 

ทําให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว พ้ืนดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงาม
ไปอีกแบบ เป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน 

ค ่ํา บร ิการอาหารค ่ํา ณ ภัตตาคาร  (3) 

พักที่ WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 



 

วันที่สาม ภูเขาหิมะเจยีวจื่อ (รวมค ่ารถแบตเตอร ี+่กระเช ้า) – เมืองคนุหมิง – ประตูม้าทองและประตไูกห่ยก – ช ้อปปิ้ง

หนานผิงเจยี – ร ้านบัวหิมะ (B/L/D) 

 

เช ้า บร ิการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําท่านเดินทางสู่ อําเภอลู่ช่วน ซ่ึงอยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เป็นที่ ต้ังของ ภูเขาหิมะ เจียวจื่อ  (JiaoZi 

Mountain) ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพ่ิงมีการสร้างกระเช้าขึ้นบน
ยอดเขาในปี 2555 (รวมรถแบตเตอร ี่ และกระเช ้าแล้ว ) 

 

 
  
 พิเศษ!! นําท่านขึ้นรถแบตเตอร ี่ของทางอุทยาน (ใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 20 นาที) จากนั้นนําทุกท่านนั่ง

กระเชา้ชมววิทศันยีภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ้นไปยังด้านบน หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยทางเท้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างดี 
ไปสู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 

4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถมาเยี่ยมชมได้เกือบทั้งปี เนื่องจากในแต่
ละฤดูก็ให้ท่านสัมผัสความงามที่แตกต่างอาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อนนั้นทุกท่านจะได้สัมผัสกับความ



สวยงาม ความสดชื่น ความสดใส ของดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพ้ืนที่กว่า 32 ชนิด หรือแม้กระทั่งในฤดู

หนาวทุกท่านก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกต่าง อาทิเช่น สนตู้เจียน สนอาซาเรีย น้ําตกและลําธารที่จับตัว
กันเป็นน้ําแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี้คือ ในช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบ

พันปีผลิดอกเบ่งบานไปทั่วภูเขาแห่งนี้ **(ขึ้นอยู่ก ับสภาพอากาศ)** 
 
เที่ยง บร ิการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (5) 

 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทอง แ ละปร ะตูไ ก่หยก  (Kunming Golden Horse and Jade Cock 

Gates) ซ่ึงเป็นประตูศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้  แล้วจะทํา
ให้ศิริมงคลเพ่ิมขึ้นทวีคูณ 

 

 
  
 นําทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนน

คนเดินจินปี้ลู่ (Jin Bi Square)’ ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปี้ลู่ ต้ังอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง 
ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือ ตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซ่ึงภาษาจีนเรียกว่า
จินหม่าและปี้จีจึงเอาคําย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซ่ึงก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและ



ซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ากันว่าสิ่งที่น่า อัศจรรย์คือ ทุก 

60 ปี ในยามเยน็ ตะวันยอแสงยามสายณัห์ทางตะวนัตกของคนุหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที่เพิ่งโผ่
ลขึ้นทางตะวนัออกของคนุหมงิ ตร งซ ุม้ม้าทองและซ ุ้มไก่มรกตพอดี ทําให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ 

“ร ัศมีบร รจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” นําทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายตลอดถนน
แห่งนี้ หรือจะสามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนท้องถิ่นในย่านนี้  

 

 นําท่านแวะช้อปปิ้ง ร ้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษา
แผลไฟไหม้  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน 

 
ค ่ํา บร ิการอาหารค ่ํา ณ ภัตตาคาร  (6) 
พักที่ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หร ือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ เมืองโบราณกวนตู้ – ภเูขาซซีาน (Option Tour) – สนามบนิฉางซยุ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ – กรงุเทพฯ

(B/L/-) 

 
เช ้า บร ิการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
 

 นําท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับการฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งการค้า  แหล่งซ้อป
ปิ้งเสื้อผ้าอาหารพ้ืนเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา   เดินเล่น พักผ่อน

หย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบ
จีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ ต้ัง
ของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่ มีหลากหลาย

ชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 
 

 Option เพิ่มเติม: ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) นําท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ต้ังห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 
29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หิน
ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซ่ึงสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความ

เป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  
 



 
 

 นําท่านเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซ่ึงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซ่ึง
ถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ต้องลูบลูกแก้วมังกรด้วย 

ก่อนที่เราจะเดินผ่านประตูมังกรนี้ ให้นึกอธิษฐานในใจอยากได้สิ่งใด เดินผ่านเข้าไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแห่งนี้ ต้ัง
เด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา  

  

 และการมาเที่ยวชมเขาซีซานท่านจะได้ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็น
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1 ,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้

กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้  ได้ชื่อว่า
เป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามทําให้ทะเลสาบแห่งนี้ มี
ชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหูพระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถ

มาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทําร้าย จึงได้สร้าง 
ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักก่ิง ขึ้นแทน (ร าคาทัวร ์ 800 บาท/ท่าน ขอสงวนสิทธ ิ์เฉพาะท่านที่สนใจ

เท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหร ือหัวหน้าทัวร ์) 
 



 
 

เที่ยง บร ิการอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!! บร ิการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ดสมุนไพร  (8) 
 

 เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทําให้เมนู เห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอนต่าง อาทิเช่น การ เลือกผักและ

เลือกเครื่องเคียงอ่ืนๆ การปรุง จะมีพนักงานประจําส่วนตัวคอย
บริการ ตลอด เพ่ือ ให้ ได้ คุณภาพของรสชา ติความอร่อย กา ร

รับประทานได้อย่างถูกวิธี ท่านใดที่ชอบหรือไม่ชอบรับประทานเห็ด
หากได้มีโอกาสมารับประทานรับรองได้ว่าจะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว เพราะรับรองได้ว่าอร่อยมิรู้ลืมแน่นอน 

 

 
  



 
 ซ่ึงทุกท่านสามารถสัมผัสได้ถึงมนต์เสน่ห์สไตล์เมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน  นําทุกท่าน

อิสร ะและเพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปปิง้มากมาย อาทิเช ่น อาหารพื้นเมือง ขนม หร ือสินค ้าอื่นๆอีกมากมาย  
 

 
 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน สนามบินฉางซยุ 
18.30  บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคก้ีแอร์ (8L) เที่ยวบินที่ 8L801  

19.45  เดินทางถึง สนามบินสุวร รณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

อัตร าค ่าบร ิการ  

กําหนดการ เดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยว 

ราคาไม่ร วมตั๋ว

เคร ื่องบิน 

01 – 04 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

** หากทา่นท ีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท ีเ่จา้หนา้ท ีท่กุคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋

เน ือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอบพระคุณทกุทา่นท ีใ่ชบ้รกิาร ** 



02 – 05 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

03 – 06 มกราคม 2563 9,999 4,000 5,999 

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

08 – 11 มกราคม 2563 8,999 4,000 5,999 

09 – 12 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 

07 – 10 กุมภาพันธ ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

11,999 4,000 7,999 

08 – 11 กุมภาพันธ ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

11,999 4,000 7,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

06 – 09 มีนาคม 2563  9,999 4,000 5,999 

 
** อัตร านี้ ย ังไม่ร วมค ่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์ และมัคค ุเทศก์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทร ิป** 

** อัตร านี้ ย ังไม่ร วมค ่าวีซ ่ากร ุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทร ิป** 
(สําหร ับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร ้อมคณะเท่านั้น) 

สําหร ับเด็กอายุ 2-18 ปี จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน 
** อัตร าค ่าบร ิการ  สําหร ับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 
 

** สําหร ับอัตร าค ่าบร ิการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ  
กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่าํหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ ิใ์นการเลื่อนการ เดินทาง หร ือ เปลี่ยนแปลงอัตร า

ค ่าบร ิการ  เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 
 
อัตร าคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี   
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ   

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
 
 

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ย

กรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ี่

ถว้นก่อนการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 



อัตร าค ่าบร ิการนี้ไม่ร วม  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อน

การใช้บริการ)   
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพร้อมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวี

ซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช ําร ะค ่าบร ิการ  
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กร ุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร ้อมช ําร ะเงินมัดจํา ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน
เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องเช็คที่ว่างและทําจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิว รอ 

(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการ
จองเข้ามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  21 ว ัน  กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ทํา ให้

ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น.–17.30 น. และ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการ เดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามใน



เอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ  

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ  
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วท้ังหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให้แก่

นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ไ ม่ค ืน เงิน
ทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   
4. สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่

กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คณะได้
ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัท
กําหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดําเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดําเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชําระมาแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 



ข้อมูลสําค ัญเกี่ยวกบั การยื่นคาํรอ้งขอวซีา่ ที่ท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน 
หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะต้องชําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น 

ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ  
2. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง (หน้าแรกที่มีร ูป) ช ัดเจน สแกนไฟล์เป็นร ูปภาพ หร ือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบร ิษัทเร ียบร ้อยแล้ว  

 
การ เตร ียมเอกสาร  เพื่อขอยื่นวีซ ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สําหร ับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย  

1. สําเนาหน้าหนงัสอืเดินทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ช ัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรปูภาพ หรอื ไฟล์ PDF. (ร ูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใชไ้ด้) มีอายุการ ใช ้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 

2. ร ูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายค ู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

3 เดือน  
 

 
 



 
2.1. กรณีผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 18 ปีบร ิบรูณ ์ 

- กรณเีดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บิดาและมารดา จําเปน็ตอ้งมี หนังสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดย
สํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา 

และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสําเนาถูกต้อง 
- กรณเีดก็ ไมไ่ด้เดินทางกับ บิดา จําเปน็ตอ้งม ี หนังสอืยนิยอมให้บตุรเดินทาง ไปต่างประเทศ  (ของมารดา) ให้บตุร
เดนิทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



- กรณเีดก็ ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บตุร

เดนิทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา
หน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีทีผู่้เดินทางอายตุ่ํากวา่ 18 ปี 
 
** ร ายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี้ เป็นเพียงขอ้มูลเบือ้งต้นที่ทางบรษิัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทูตฯ ซ ึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัิของลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยูท่ ี่
ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ  ** 

 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการทาํวซีา่กร ุป๊ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่ก ับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้

กําหนด จึงอาจทําให้มีการ เร ียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน  ** 

 
เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ  

1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะ

ทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก 

และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ 
และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่ วนหรือ

ทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง เลขที่วีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าห นังสือเดิน 
และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจําหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสําคัญ 



6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ว ย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า ต๋ัวเครื่องบิน 
ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่
เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชําระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชําระตามข้อตกลงแก่

คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่าน
ไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น

ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้ เดินทาง กรณีที่เกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

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


