
 

 

รหัสทัวร ZET1901289 
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไมเอ็กซโป [เลสโก พญาบุปผา] 
4 วัน 3 คืน (8L) 
คุนหมิง   แผนดินสีทอง ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน    ตําหนักทองจินเต้ียน 
สวนดอกไม World Horti Expo Garden   เมืองโบราณกวนตู 
หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน   ประตูมาทองไกหยก   ชอปปم�งหนานผิงเจีย 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลัคกี ้แอรซึ ่งจะมีเจาหนาที ่คอยตอนรับ และบริการ
ชวยเหลือเรื่องของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  

20.55 น. บินลัดฟ�าสูประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที่ 8L802 
(ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 

23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร
แลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่
ไดรับการขนานามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มีสภาพอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป  
นําทานเขาสูที่พัก... Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่สอง เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน – เมืองคุนหมิง – 
  สวนนํ้าตกคุนหมิง    

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รู จักกันในชื่อ หงถูตี้ ซึ่ง

แปลวาแผนดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนห
นาน มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวพื้นเมืองสวนใหญประกอบอาชีพปลูก
ขาวสาลี มันสําปะหลัง ผักตางๆและดอกไมนานาพันธุ และตงชวน ยังถือวาเปนจุด
ทองเที่ยวไฮไลทอีกหนึ่งแหงของคุนหมิง เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพ
บรรยากาศท ี ่สวยงาม น ําท านชมวิวทิวทัศน ของ ภูเขาเจ ็ดส ีแห งตงชวน 
(Dongchuan Red Land) ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง 
พื้นแผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุ
อื่นๆในเนื ้อดิน พื ้นที่บริเวณนี ้จึงเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส
นาสนใจ เนินเขาสีแดงเขม ตัดสลับกับดอกไมหลากสีสันในทองทุ งไร นา
เกษตรกร พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ไดแก มันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และ
อื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี ้อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ทําใหเกิดภาพที่
สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให
เห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ เปนจุดชมวิวที่นักถายภาพและนักทองเที่ยวตองมา
เยือน 



 

 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมน ูขนมจีนขาม
สะพาน (2) 
 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพานยูนนานจะ
เปนอาหารที ่ชาวยูนนานนิยมที ่ส ุด ชาวยูนนาน
รับประทานขนมจีนดวยหลายวิธี ซึ่งรวมทั้งการลวก 
ผัด ตม และยําดวย แตขนมจีนขามสะพานจะเปนที่
นิยมที ่ส ุดและมีช ื ่อเสียงมากที ่ส ุด สิ ่งสําคัญของ
ขนมจีนขามสะพานก็คือนํ้าซุป ซึ่งตุนจากซี่โครงหมู 
ไกและแฮมเปนเวลานาน สวนเสนขนมจีนนั้นทํามาจากขาว วิธีการรับประทานเร่ิม
จากเทนํ้าแกงใสชามขนมจีนที่ลวกเสนไวแลว หลังจากนั้นเติมเนื้อสัตวตางๆ ไขนก
กระทาเขาไป ใสขิง ตนหอมและผักช ีจะไดขนมจีนขามสะพานที่แสนอรอย 

 
 
บาย นําทานเดินทางสู สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ่งถือไดวา

เปนสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ และกําลังเปนที ่นิยมในหมู
นักทองเที ่ยวหรือแมกระทั ่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแหงนี้



 

 

ประกอบไปดวยนํ้าตกขนาดใหญมีความกวาง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 
เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือไดวาเปนผลงานความงามที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น 
โดยใชระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับงบประมาณ 600 ลานบาท จึงทํา
ใหสวนสาธารณะแหงน้ีจึงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม 

 

 
  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สาม สวนดอกไม World Horti Expo Garden – ตําหนักทองจินเตี้ยน –  
  เมืองโบราณกวนตู – หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน – รานบัวหิมะ  –  
  ประตูมาทองไกหยก – ชอปปم�งหนานผิงเจีย  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

นําทานเดินทางสู สวนดอกไม World horti Expo Garden ถือวาเปนสวน
พฤกษศาสตรที่มีชื่อเสียงแหงเมืองคุนหมิง ตั้งอยูในชานเมืองทางตอนเหนือของ
เมืองคุนหมิง สวนแหงน้ีถูกแบงออกเปน หองโถงนิทรรศการขนาดใหญหาแหง 
สวนพิเศษเจ็ดแหงและโชวรูมกลางแจงสามแหง หองโถงนิทรรศการหาแหง ไดแก 
หองโถงจีน หองโถงระหวางประเทศ หองโถงมนุษยและธรรมชาติ หองโถง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเรือนกระจก สวนเจ็ดธีม ไดแก สวนผักและผลไม 
สวนไผ สวนบอนไซ พืชสวน ชา สวนสมุนไพร สวนตนไมและสวนดอกไมที ่มี



 

 

ชื่อเสียงและหินแปลก ๆ นอกจากนี้ยังมีกาจัดแสดงสถาปตยกรรมแตละประเทศอีก
ดวย 

 
 

 
 
นําทุกทานนั่งรถแบตเตอรรี่ เพื่อเยี่ยม
ชมไปยังจุดตางๆ อาทิเชน จุดชมสวน
ดอกไมตางๆ นานาชนิด จุดชมสวน
ขนาดยอม จุดชมนิทรรศการปติมา
กรรมของแต  ล ะประ เทศในบาง
ประเทศ ไดแก ไตหวัน ไทย อินเดีย ธิ
เบต พมา เกาหลี เปนตน 
 

 
จากนั้นนําทุกทาน เก็บภาพความประทับใจ และเยี่ยมชมความงามของสวน
ดอกไมนานาพันธุที่ทาง World Horti Expo Garden ไดทําการจัดแสดงให
ไดชม  
 



 

 

 
 
หมายเหตุ: ทั้งนี้ในแตละเดือนทางสวนดอกไม World Horti Expo Garden 
จะทําการปรับเปลี่ยนในการจัดแสดงดอกไมในแตละเดือนแตกตางกันออกไป 
โดยมีรายละเอียดตามตารางการจัดแสดงดอกไม ดังน้ี  

   

 



 

 

 
นอกจากนี้ นําทุกทานเยี่ยมชมงานแกะสลักนํ้าแข็งขนาดยอม เปนโดมจัด
แสดงการแกะสลักนํ้าแข็งรูปตางๆ โดยภายในนอกจากทุกทานสามารถเยี่ยม
ชม และสัมผัสความหนาวแลว ยังสามารถรวมสนุกสไลดเดอรนํ้าแข็งไดอีก
ดวย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยบุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
(5) 
บาย นําทานเดินทางสู ตําหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple หรือ Jin Dian) 

ตําหนักแหงนี้ตั ้งอยูบนภูเขา      หมิงฟ�งซาน ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง 
ตอมาตําหนักแหงน้ีไดรับการบูรณะโดย ออง หวูชันกุย สาเหตุที่ทําใหตําหนักแหง
นี้ถูกเรียกวา ‘ตําหนักทอง’ เนื่องจากถูกสรางขึ้นดวยทองเหลืองทั้งหลัง มี
นํ้าหนักกวา 380 ตัน ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งปลูกสรางทองเหลืองที่ใหญที่สุดองจีน 
ที่สําคัญยังเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธ์ิของชาวจีนทั้งอดีตและในปจจุบัน ผูคนสวน
ใหญนิยมมากราบไหวขอพรในดานสุขภาพ และการเงิน 
 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณ

ขนาดใหญมีอายุราวๆหลายรอยป ที่แหงนี้สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  

 



 

 

 
 
ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของ
ชาวจีนในสมัยกอน นําทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งมากมาย 
อาทิเชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือสินคาอื่นๆอีกมากมาย 
 

 
 

นําทานเดินทางสู  หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน (Yunnan cultural village) 
หมูบานวัฒนธรรมยูนนาน ถือวาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกหนึ่งแหงของเมือง



 

 

คุนหมิง ที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมของชนกลุมนอย ภายในหมูบานมีการจําลอง
บานของชนกลุมนอยทั้ง 26 ชนกลุมของมณฑลยูนนาน ทุกทานสามารถ
สัมผัสขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของชนกลุมนอยทั้ง 26 ชนกลุมเลยทีเดียว 
นอกจากนั้นยังมีการแสดงเตนรํา รองเพลง และการละเลนของชนกลุมนอยที่
หาดูไดยาก รวมทั้งการเลนนํ้าสงกรานตของชาวไทลื้อ ซึ่งเปนหนึ่งในชนกลุม
นอยของของมณฑลยนูนานอีกดวย 
 

 
 

นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู ประตูมาทองไกหยก (Kunming Golden 
Horse and Jade Cock Gates) ซึ ่งเปนประตูศักดิ ์สิทธิ ์คู บานคู เมืองของ
อาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อวาใครไดลอดประตูแหงนี้ แลวจะทําใหศิริมงคล
เพ่ิมข้ึนทวีคูณ 

 



 

 

 
นําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปم�งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) 
หรือที่รู จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปم�ลู (Jin Bi Square)’ ถือวาเปน
ถนนที่เกาแกที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปم�ลู ตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษ
ของสถานที่แหงน้ีคือ ตอนกลางของถนนมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกมรกตซึ่ง
ภาษาจีนเรียกวาจินหมาและปم�จีจึงเอาคํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซึ่งก็
คือ“ถนน(มา)ทอง(ไก)มรกต” ซุ มจินหมาและซุ มป จ�م ีเริ ่มสรางขึ ้นในรัชศกซว
เตอราชวงศหมิง ถึงปจจุบันนี้มีประวัติรวม 400 ป เลากันวาสิ่งที่นาอัศจรรยคือ 
ทุก 60 ป จะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณหทางตะวันตกของ
คุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทรทอแสงที่เพ่ิงโผลขึ้นทางตะวันออกของคุนห
มิง ตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี ทําใหเกิดทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ 
“รัศมีบรรจบ ณ มาทองไกมรกต” นําทุกทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินชอป
ปم�งสินคามากมายตลอดถนนแหงนี้ หรือจะสามารถเดินเลนชมทัศนียภาพของถนน
คนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคนทองถิ่นในยานน้ี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (7) 
นําทานเขาสูที่พัก... Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ ภูเขาซีซาน – วัดหยวนทง – สนามบินฉางซุย คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

นําทุกทานเก็บภาพความประทับใจ ภูเขาซีซาน ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง 29 
กิโลเมตร เปนสวนหนึ่งของวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 บางชวง
ของเสนทางตองผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา พรอมชมศาลเจาและวัดจีน
ลัทธิเตา ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
นับ 1,000 ป  

 

 
 
อีกทั้งยีงมีประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวา
เปน ประตูแหงความสิริมงคล ซึ่งถาผูใดไดเดินลอดผานประตูแหงนี้ จะ
ประสบแตความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย 
กอนที่เราจะเดินผานประตูมังกรนี้ ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด เดิน
ผานเขาไปก็แตะ 1 ครั้ง ประตูแหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูริมหนาผา  

 



 

 

 
 

และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ 
ทะเลสาบเตียนฉือ  เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตกอนทะเลสาบแหงนี้กวางขวางถึงหารอยลี้ แต
ตอนนี้เหลือกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได
ชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" 
ดวยความงดงามทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีช่ือเสียงโดงดังจนไปเขาหูพระนางซูสีไทเฮา 
แหงราชวงศชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแหงนี้มาก แตไมสามารถมาถึงได 
เนื่องจากพระองคทรงเปนแมนจู กลัววาหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุม
นอยทําราย จึงไดสราง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิ่ง ขึ้นแทน ** ราคา
ทัวรนี้ยังไมรวมคาเขา คากระเชา และรถแบตเตอรี่ ภูเขาซีซาน 800 บาท/
ทาน หากทานใดสนใจขึ้นไปยังภูเขาซีซาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือ
หัวหนาทัวร หรือสําหรับทานที่ไมไดซื้อทัวรเพ่ิมสามารถอิสระชอปปم�งรอคณะ
ไดที่ “ถนนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู” ทุกทานสามารถเลือกซื้ออาหาร ขนม หรือ
สินคาตางๆ ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับถนนคนเดินแบบทองถิ่น ** 
 
นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ่งถือไดวาเปนวัดที่
ใหญที่สุด อีกทั้งยังถือไดวาเปนวัดที่เกาแกที่สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆ
ประมาณ 1,200 ป วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง นําทานเดินเยี่ยมชม



 

 

ภายในวัด ที่กลางลานประกอบไปดวยสระนํ้าขนาดใหญสีมรกต ตรงกลางสระมี
ศาลาแปดเหลี่ยมพรอมกับสะพานเชื่อมซึ่งทานสามารถเดินขามไปเยี่ยมชมไดอีก
ดวย  
 

 
 
และวัดแหงน้ีทางดานหลังของวัดจะเปนอาคารสรางใหม ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระ
พุทธชินราชแบบจําลอง ซึ ่งไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ด
สมุนไพร (9) 

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด ทํา
ใหเมนูเห็ดกลายเปนเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอนตางๆ 
อาทิเชน การเลือกผักและเลือกเครื่องเคียงอื่นๆ การ
ปรุง จะมีพนักงานประจําสวนตัวคอยบริการตลอด 
เพ ื ่อให ได ค ุณภาพของรสชาติความอร อย การ
รับประทานไดอยางถูกวิธี ทานใดที่ชอบหรือไมชอบ
รับประทานเห็ดหากไดมีโอกาสมารับประทานรับรองไดวาจะหันมาหลงรักเห็ดกัน
เลยทีเดียว เพราะรับรองไดวาอรอยมิรูลืมแนนอน 

 
 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบนิ 
18.30 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบินที ่8L801  

(ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 
19.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

**************************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
พักเด่ียว

เพ่ิม 
ราคาไม
รวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
01 – 04 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
02 – 05 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
03 – 06 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
04 – 07 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
05 – 08 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
06 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
07 – 10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
08 – 11 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
09 – 12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
10 – 13 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
11 – 14 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
13 – 16 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
15 – 18 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
16 – 19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
17 – 20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 



 

 

18 – 21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
19 – 22 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
20 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
21 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
22 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
23 – 26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
24 – 27 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
26 – 29 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
27 – 30 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
28 – 31 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
01 – 04 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
02 – 05 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
03 – 06 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
04 – 07 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
05 – 08 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
26 – 29 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
27 – 30 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
28 – 31 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
01 – 04 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
02 – 05 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
03 – 06 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 



 

 

04 – 07 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
05 – 08 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
06 – 09 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
07 – 10 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
08 – 11 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
09 – 12 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
10 – 13 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
11 – 14 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
12 – 15 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
13 – 16 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
14 – 17 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
15 – 18 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
16 – 19 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
17 – 20 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
18 – 21 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
19 - 22 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
20 – 23 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
21 – 24 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
22 – 25 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
23 – 26 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
24 – 27 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
25 – 28 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
26 – 29 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
27 - 30กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562   8,999 11,999 2,999 5,999 



 

 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร 

และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน 
ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 
ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 
 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลกั 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทาน
มีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจาก
ทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันที 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพท
ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั ้งนี ้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื ่องจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว
เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม 
ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน 
(ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  



 

 

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง 
หากทานสง สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ 
หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลัง
ตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 

 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม

กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีนํ้าตาล / เลือด

หมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีนํ้าเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ



 

 

ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี ้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


