
 

 

รหัสทัวร ZET1900744 
ทัวรจีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ ตงชวน 4 วัน 3 คืน (8L) 
ชิมสตรอเบอรี่สด ๆ จาก ไร     ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแหงเมอืงตงชวน แผนดินสีแดง 
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ     สวนน้ําตกคุนหมงิ     เมืองโบราณกวนตู      วัดหยวนทง      
ประตูมาทองไกหยก    แวะชอปปم�ง    รานบัวหิมะ   Option เพิ่มเติม ภูเขาซีซาน 
 

 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิชั �น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิลคักี�แอร์

ซึ�งจะมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั �งเช็คอนิรับบัตรที�นั�งบน
เครื�องบนิ  

20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจนี เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักี�แอร ์เที�ยวบนิที� 8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ั�วโมง 15 
นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลงัจากผ่าน
ขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พัก เมอืง
คนุหมงิ เมอืงที�ไดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยที�วา่ มสีภาพอากาศที�เย็นสบายตลอดท ั�งปี  
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Hui Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สอง ไรส่ตรอเบอรี� – เมอืงตงชวน – แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเยี�ยมชม ไรส่ตรอเบอรี� (Strawberry Farm) ใหท้กุทา่นไดล้องชมิสตรอเบอรี�สดๆจากทางไร่ อกีทั �งทกุ
ทา่นยังไดช้มวธิกีารปลกู และการดแูลรักษาที�กอ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรี�ขนาดใหญ่ หวานหอมชวนน่ารับประทาน จน
เป็นที�ช ื�นชอบของชาวจนีและชาวตา่งชาต ิรวมถงึยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย นําทุกทา่นเลอืกเก็บ 
สตรอเบอรี� และเลอืกชมิสตรอเบอรี�จากภายในไร ่หรอืทุกทา่นสามารถเลอืกซื�อกลบัเป็นของฝาก ราคา
โดยประมาณกโิลละ 40 หยวน **(ท ั�งนี�ในช่วงเวลาที�ทุกทา่นเดนิทางผลสตรอเบอรี�อาจจะยงัไมโ่ตเต็มที�
เทา่ที�ควร ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศในเดอืนน ั�นๆ)** 
 

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



 

 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที�ชาว
ยนูนานนยิมที�สดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลายวธิ ีซึ�งรวมทั �ง
การลวก ผัด ตม้ และยําดว้ย แต่ขนมจนีขา้มสะพานจะเป็นที�นิยมที�สุด
และมชีื�อเสยีงมากที�สดุ สิ�งสาํคญัของขนมจนีขา้มสะพานก็คอืนํ�าซปุ ซึ�ง
ตุ๋นจากซี�โครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจนีนั�นทํามา
จากขา้ว วธิกีารรับประทานเริ�มจากเทนํ�าแกงใสช่ามขนมจนีที�ลวกเสน้ไว ้
แลว้ หลังจากนั�นเตมิเนื�อสัตวต์่างๆ ไข่นกกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอม
และผักช ีจะไดข้นมจนีขา้มสะพานที�แสนอร่อย 

 
 
บา่ย นําทกุท่านเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืที�รูจ้ักกันในชื�อ หงถู่ตี� ซึ�งแปลว่าแผ่นดนิสแีดง เมอืงตงชวน

ตั �งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพื�นเมอืงส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีปลกูขา้วสาล ีมันสําปะหลัง ผักตา่งๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืวา่เป็นจุดทอ่งเที�ยวไฮไลท์
อกีหนึ�งแห่งของคุนหมงิ เป็นจุดที�นักท่องเที�ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที�สวยงาม นําท่านชมววิทวิทัศน์ของ 
ภูเขาเจ็ดสแีห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั �งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื�น
แผน่ดนิที�เป็นเนื�อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแรธ่าตุอื�นๆในเนื�อดนิ พื�นที�บรเิวณนี�จงึ
เกดิเป็นทศันยีภาพที�สวยงาม สสีนัสดใสนา่สนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไร่
นาเกษตรกร พชืผกัที�ปลูกในบรเิวณพื�นที�นี� ไดแ้ก ่พวกมนัฝร ั�ง ขา้วโอ๊ต ขา้วโพด และอื�นๆ สสีนัของพชืผกั
พวกนี� อกีท ั�งขนาดของตน้ที�แตกตา่งกนัไป ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา และเมื�อถงึฤดูเก็บเกี�ยว พื�นดนิ
สแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้ห็น เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิที�นักถ่ายภาพและนักท่องเที�ยวตอ้งมา
เยอืน 

 

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น (3) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Wang Tong Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 

วนัที�สาม ภูเขาหมิะเจยีวจื�อ (ราคานี�รวมคา่รถแบตเตอรี� และน ั�งกระเชา้) – เมอืงคุนหมงิ – สวนนํ�าตกคนุหมงิ – รา้น
บวัหมิะ – เมอืงโบราณกวนตู ้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอลูช่ว่น ซึ�งอยู่ทางภาคเหนือของเมอืงคนุหมงิ เป็นที�ตั �งของ ภูเขาหมิะเจยีวจื�อ (JiaoZi 
Mountain) ภูเขาหมิะแห่งเมอืงคนุหมงิ สถานที�เที�ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที�เพิ�งมกีารสรา้งกระเชา้ขึ�นบน
ยอดเขาในปี 2555  

 

 
 
พเิศษ!! นําทา่นขึ�นรถแบตเตอรี�ของทางอุทยาน (ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 20 นาท)ี จากน ั�นนําทุกทา่นน ั�ง
กระเชา้ชมววิทศันยีภาพโดยรอบๆ เพื�อข ึ�นไปยงัดา้นบน หลังจากนั�นเดนิทางต่อดว้ยทางเทา้ที�ถูกจัดวางไว ้
อย่างด ีไปสู่จุดที�เด่นที�สุดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจียวจื�อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับนํ�าทะเล
ประมาณ 4,223 เมตรโดยอีกหนึ�งที�ทําใหส้ถานที�แห่งนี�เป็นที�นิยมเนื�องจากสามารถมาเยี�ยมชมไดเ้กือบทั �งปี 
เนื�องจากในแตล่ะฤดกู็ใหท้า่นสมัผัสความงามที�แตกตา่งอาทเิชน่ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและฤดรูอ้นน ั�นทุกทา่นจะ
ไดส้มัผสักบัความสวยงาม ความสดชื�น ความสดใส ของดอกไมน้านาพรรณที�ผลบิานไปท ั�วพื�นที�กวา่ 32 
ชนดิ หรอืแมก้ระทั�งในฤดูหนาวทุกทา่นก็จะสามารถพบเห็นความงามที�แตกตา่ง อาทเิชน่ สนตูเ้จยีน สนอา
ซาเรยี นํ �าตกและลําธารที�จบัตวักนัเป็นนํ�าแข็งเป็นรูปทรงตา่งๆ และที�ถอืว่าเป็นไฮไลทข์องที�นี�คอื ในช่วง
เดอืนเมษายน เป็นชว่งเวลาที�ดอกกุหลาบพนัปีผลดิอกเบง่บานไปท ั�วภูเขาแหง่นี� **(ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพ
อากาศในปีน ั�นๆ)** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น (5) 
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงคุนหมงิ (Kunming) เมอืงที�ไดรั้บการขนานามว่า “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ ดว้ย

ที�ว่า มสีภาพอากาศที�เย็นสบายตลอดท ั�งปี นําทุกท่านเดนิทางต่อไปยัง สวนนํ�าตกคุนหมงิ (Kunming 
Waterfall Park) ซึ�งถอืไดว้่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงที�มขีนาดใหญ่ และกําลังเป็นที�นิยมในหมู่
นักทอ่งเที�ยวหรอืแมก้ระทั�งชาวเมอืงคนุหมงิ ภายในสวนสาธารณะแหง่นี�ประกอบไปดว้ยนํ�าตกขนาดใหญม่ี
ความกวา้ง 400 เมตร มคีวามสูงถงึ 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ�งถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามที�เกดิจาก
มนุษยส์รา้งขึ�น โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกวา่ 3 ปี กบังบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึทําใหส้วนสาธารณะ
แหง่นี�จงึดงึดดูใหนั้กทอ่งเที�ยวตา่งๆมากมายนยิมมาเยี�ยมชม 

 



 

 

 
 
นําทา่นแวะชอ้ปปิ�ง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที�รูจ้ักกนัดใีนชื�อ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล
ไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบา้น นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu 
Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายุราวๆหลายรอ้ยปี ที�แหง่นี�สรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นการอนุรกัษ์
สถาปตัยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

 

 



 

 

 
ซึ�งทกุทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซับความงามของชาวจนีในสมัยก่อน นําทุกทา่น
อสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ� งมากมาย อาทเิชน่ อาหารพื�นเมอืง ขนม หรอืสนิคา้อื�นๆอกีมากมาย 
 

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิ�น (6) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Longway Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – ภูเขาซซีาน (Option Tour) – สนามบนิฉางซุย คุนหมงิ – สนามบนิ
สวุรรณภูม ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ�งถอืไดว้า่เป็นวดัที�ใหญท่ี�สุด อกีท ั�งยงัถอืไดว้า่เป็น
วดัที�เกา่แกท่ี�สุดในมณฑลยูนนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วดัแหง่นี�ถกูสรา้งขึ�นในสมัยราชวงศถ์ัง นําทา่น
เดนิเยี�ยมชมภายในวดั ที�กลางลานประกอบไปดว้ยสระนํ�าขนาดใหญ่สมีรกต ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหลี�ยม
พรอ้มกบัสะพานเชื�อมซึ�งทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยี�ยมชมไดอ้กีดว้ย  
 



 

 

 
 
และวัดแห่งนี�ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึ�งเป็นที�ประดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจําลอง ซึ�ง
ไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก 
(Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ�งเป็นประตูศักดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมืองของอาณาจักรยูน
นานโบราณเชื�อวา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี� แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิ�มขึ�นทวคีณู 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูสกุ ี�เห็ดสมุนไพร (8) 



 

 

เนื�องจากเมอืงคนุหมงิมเีห็ดหลากหลายชนดิ ทําใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนยิม โดยขั �นตอนตา่ง อาทเิชน่ การเลอืกผักและ
เลือกเครื�องเคียงอื�นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจําส่วนตัวคอย
บริการตลอด เพื�อใหไ้ดคุ้ณภาพของรสชาติความอร่อย การ
รับประทานไดอ้ย่างถูกวธิ ีทา่นใดที�ชอบหรอืไม่ชอบรับประทานเห็ด
หากไดม้โีอกาสมารับประทานรับรองไดว้่าจะหันมาหลงรักเห็ดกัน
เลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้า่อร่อยมริูล้มืแน่นอน 

 

 

 
Option เพิ�มเตมิ: ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate) (รวมรถแบตเตอรร์ ี�) นําท่านเดนิทางสู ่เขาซซีาน 
ตั �งห่างจากตัวเมอืงคุนหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึ�งของวัดในลัทธเิตา๋ สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่ง
ของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์นิที�สกัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิต๋า ซึ�งสรา้งขึ�นดว้ยแรง
ศรัทธาของชาวบา้นที�มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  

 

 
 
นําทา่นเดนิลอด ประตมูังกรหลงเหมนิ ซึ�งสรา้งขึ�นในสมัยราชวงศห์มงิ เชื�อกันวา่เป็น ประตแูห่งความสริิ
มงคล ซึ�งถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตแูห่งนี� จะประสบแตค่วามสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมูังกรก็ตอ้งลบู
ลกูแกว้มังกรดว้ย กอ่นที�เราจะเดนิผ่านประตูมังกรนี� ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิ�งใด เดนิผ่านเขา้ไปก็
แตะ 1 ครั�ง ประตแูหง่นี�ตั �งเดน่เป็นสงา่อยูร่มิหนา้ผา  

 



 

 

 
 

และการมาเที�ยวชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรือ ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็น
ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญ่ที�สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สงูกว่าระดับนํ�าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี�
กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี� แตต่อนนี�เหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกว่าตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี� ไดช้ื�อว่า
เป็นทะเลสาบที�สวยมากจนถูกขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแห่งที�ราบสงู" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแห่งนี�มี
ชื�อเสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี�มาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนื�องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึ
ไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึ�นที� นครหลวงปักกิ�ง ขึ�นแทน (ราคาทวัร ์800 บาท/ทา่น สามารถตดิตอ่ไดท้ี�ไกด์
ทอ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทวัร ์/ สําหรบัทา่นที�ไมไ่ดซ้ื�อทวัรเ์พิ�มสามารถอสิระชอ้ปปิ� งรอคณะไดท้ี�ถนนคนเดนิฉา
หมา่ฮ ั�วเจยีลู)่ 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.30 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักี�แอร ์เที�ยวบนิที� 8L801  

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ั�วโมง 15 นาท)ี 
19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั�งกอ่นทําการออกตั�วเนื�องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาไมร่วม

ต ั�วเครื�องบนิ 

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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี� ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที�พักอาจมกีารสลบัปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 15 ทา่น ข ึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี  
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   
 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ    
 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์   
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยื�นวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั�งแรก) (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั�น) 



 

 

 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีที�ทางรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้
ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจองวันที� 1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที� 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นั�น โดยระบบจะยกเลกิ
อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ที�วา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครั �ง กรณีที�คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนที�เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอื
เอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั �ง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซีา่ ที�ทําใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาที�กําหนดไมว่่ากรณีใดๆก็
ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท 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. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้ี

รายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์
หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการ
แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนา
บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ 
การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 
**เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั�น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใดๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิท ั�งหมดใหก้บัทา่นทกุกรณ*ี* 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย
ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 
21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยนิดีที�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มี
นักทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที�ลกูคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�
วซีา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยดุ
ทําการของทางบรษัิท 
 
 
 

 



 

 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซีา่แบบหมูค่ณะเทา่นั�น กรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน หรอื หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) 
จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. การยื�นขอวซีา่ท่องเที�ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้
แรกที�มรีปู) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รปูถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ํ�ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน  

 

 

 



 

 

 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ ์ 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จาํเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขต
หรอือาํเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ทั �งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จาํเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ
บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซีา่ที�ไดก้ลา่วมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําข ึ�นจากประสบการณแ์ละระเบยีบ
ของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี�ดลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** เอกสารที�ใชใ้นการทําวซีา่กรุป๊ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั�นเป็นผูก้ําหนด จงึอาจ
ทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเต ิ�มกะทนัหนั ** 

** สําหรบับคุคลที�เคยเดนิทางไป 22 ประเทศดงัตอ่ไปนี� ต ั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา จะไมส่ามารถยื�นวซีา่กรุป๊หรอืวซีา่
แบบกลุม่ได ้ซึ�งไดแ้ก ่** 

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 ์
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นั�น กรณีที�ทา่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดย
ไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั� งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่
รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้น
รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่
วา่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง เลขที�วซีา่ 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 
วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�น เป็นตน้ 



 

 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของ
บรษัิทกํากับเทา่นั�น 

9. นักท่องเที�ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�เกี�ยวขอ้งกับทาง
บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยที�ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะ
สว่นที�บรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ�งบางสว่นของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึ�ง ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที�เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 


