
 

 

รหัสทัวร  ZET1902407 
ทัวรจีน  คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน [เลสโก ภูเขาหมิะ] [8L] 
เมืองคุนหมงิ   สวนน้ําตกคุนหมงิ   ไรสตรอเบอร่ี    
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ   เมืองตงชวน   แผนดินสีทอง    
ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน   ตําหนักทองจินเต้ียน    
วัดหยวนทง   ประตูมาทองไกหยก   หนานผิงเจีย   ภเูขาซีซาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบนิฉางซุย คุนหมิง 
 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลคักี้แอรซึง่จะมีเจาหนาทีค่อยตอนรับ และบริการชวยเหลือ
เร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทัง้เช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเคร่ืองบิน  

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

23.50 น. เดินทางถงึ สนามบินฉางซุย ประเทศจนี เมืองคุนหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกวา
ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว 
รับกระเป�าสมัภาระพรอมออกเดินทางเขาสูโรงแรมทีพ่ัก เมืองคุนหมงิ เมอืงที่ไดรับ
การขนานามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดทัง้ป  
นําทานเขาสูที่พัก... Hang Li Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันทีส่อง สวนน้ําตกคุนหมิง – ไรสตรอเบอรี่ – ภูเขาหิมะเจ่ียวจ่ือ (ราคาน้ีรวมคารถ
แบตเตอรี ่และน่ังกระเชา) – เมืองตงชวน  – แผนดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหงตง
ชวน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 

นําทานเดินทางสู สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึง่ถือไดวา
เปนสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ และกําลงัเปนที่นิยมในหมู
นักทองเที่ยวหรือแมกระทั่งชาวเมืองคุนหมงิ ภายในสวนสาธารณะแหงน้ีประกอบ
ไปดวยน้ําตกขนาดใหญมีความกวาง 400 เมตร มีความสงูถงึ 12.5 เมตร
โดยประมาณ ซึ่งถือไดวาเปนผลงานความงามที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น โดยใช
ระยะเวลาในการสรางกวา 3 ป กับงบประมาณ 600 ลานบาท จึงทําให
สวนสาธารณะแหงน้ีจงึดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางๆมากมายนิยมมาเย่ียมชม 

 



 

 

 
 
นําทานเย่ียมชม ไรสตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ใหทุกทานไดลองชิมสตรอ
เบอร่ีสดๆจากทางไร อีกทั้งทุกทานยงัไดชมวิธกีารปลูก และการดูแลรักษาที่
กอใหเกิดผลสตรอเบอร่ีขนาดใหญ หวานหอมชวนนารับประทาน จนเปนทีช่ื่นชอบ
ของชาวจีนและชาวตางชาติ รวมถงึยงัเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย นําทกุ
ทานเลือกเก็บ สตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรีจ่ากภายในไร หรือทกุทาน
สามารถเลือกซื้อกลับเปนของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน **(ทั้งน้ี
ในชวงเวลาทีทุ่กทานเดินทางผลสตรอเบอรีอ่าจจะยังไมโตเต็มที่เทาทีค่วร ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศในเดือนน้ันๆ)** 
 



 

 

 
   

นําทานเดินทางสู อําเภอลูชวน ซึ่งอยูทางภาคเหนือของเมืองคนุหมิง เปนทีต้ั่งของ 
ภูเขาหิมะเจียวจ่ือ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหมิะแหงเมอืงคุนหมงิ สถานที่เที่ยว
แหงใหมของมณฑลยูนนาน ที่เพิง่มกีารสรางกระเชาขึ้นบนยอดเขาในป 2555  

 

 



 

 

 
พิเศษ!! นําทานขึน้รถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใชระยะเวลาโดยประมาณ 20 
นาที) จากน้ันนําทุกทานน่ังกระเชาชมวิวทศันียภาพโดยรอบๆ เพ่ือขึ้นไปยัง
ดานบน หลงัจากน้ันเดินทางตอดวยทางเทาทีถู่กจดัวางไวอยางด ีไปสูจุดที่เดนที่สุด
ในการชมววิทวิทศันของภูเขาหมิะเจียวจือ่ โดยมีระดบัความสงูเหนือระดับน้ําทะเล
ประมาณ 4,223 เมตรโดยอีกหน่ึงที่ทาํใหสถานที่แหงน้ีเปนที่นิยมเน่ืองจากสามารถ
มาเย่ียมชมไดเกือบทั้งป เน่ืองจากในแตละฤดูก็ใหทานสัมผัสความงามที่แตกตางอาทิ
เชน ในชวงฤดูใบไมผลิ และฤดรูอนน้ันทกุทานจะไดสัมผัสกับความสวยงาม 
ความสดช่ืน ความสดใส ของดอกไมนานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพ้ืนทีก่วา 32 
ชนิด หรือแมกระทัง่ในฤดหูนาวทกุทานก็จะสามารถพบเห็นความงามทีแ่ตกตาง 
อาทิเชน สนตูเจียน สนอาซาเรีย น้ําตกและลําธารที่จบัตัวกันเปนน้ําแข็งเปน
รูปทรงตางๆ และที่ถอืวาเปนไฮไลทของที่น้ีคือ ในชวงเดือนเมษายน เปนชวงเวลา
ที่ดอกกุหลาบพันปผลิดอกเบงบานไปทัว่ภูเขาแหงน้ี **(ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศในปน้ันๆ)** 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนู ขนมจีนขาม
สะพาน (2) 
 

ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพานยูนนานจะ
เปนอาหารที่ชาวยนูนานนิยมที่สดุ ชาวยูนนาน
รับประทานขนมจีนดวยหลายวธิ ีซึ่งรวมทัง้การลวก 
ผัด ตม และยําดวย แตขนมจีนขามสะพานจะเปนที่
นิยมที่สดุและมีช่ือเสียงมากที่สดุ สิ่งสําคญัของ
ขนมจีนขามสะพานก็คอืน้ําซุป ซึ่งตุนจากซี่โครงหมู ไกและแฮมเปนเวลานาน สวนเสน
ขนมจีนน้ันทํามาจากขาว วิธกีารรับประทานเร่ิมจากเทน้ําแกงใสชามขนมจนีที่ลวก



 

 

เสนไวแลว หลังจากน้ันเติมเน้ือสัตวตางๆ ไขนกกระทาเขาไป ใสขงิ ตนหอมและผกัชี 
จะไดขนมจนีขามสะพานที่แสนอรอย 

 
 
บาย นําทกุทานเดินทางสู เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที่รูจกักนัในช่ือ หงถูต้ี ซ่ึง

แปลวาแผนดินสีแดง เมอืงตงชวนต้ังอยูทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนห
นาน มีภมูิประเทศเปนทวิเขาสลบัซับซอน ชาวพื้นเมอืงสวนใหญประกอบอาชีพปลกูขาว
สาลี มันสาํปะหลงั ผกัตางๆและดอกไมนานาพนัธุ และตงชวน ยังถอืวาเปนจดุ
ทองเที่ยวไฮไลทอีกหน่ึงแหงของคุนหมงิ เปนจดุที่นักทองเทีย่วนิยมแวะมาเกบ็ภาพ
บรรยากาศที่สวยงาม นําทานชมวิวทวิทศันของ ภูเขาเจด็สแีหงตงชวน (Dongchuan 
Red Land) ต้ังอยูในเขตเมอืงตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมงิ พ้ืนแผนดินที่เปน
เน้ือดนิสแีดงเกิดจากการออกซไิดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พ้ืนที่
บริเวณน้ีจงึเกิดเปนทศันียภาพทีส่วยงาม สีสนัสดใสนาสนใจ เนินเขาสแีดงเขม ตดั
สลบักบัดอกไมหลากสีสนัในทองทุงไรนาเกษตรกร พืชผักทีป่ลกูในบริเวณพ้ืนที่น้ี 
ไดแก พวกมันฝรัง่ ขาวโอต ขาวโพด และอืน่ๆ สสีันของพืชผักพวกน้ี อกีทัง้ขนาด
ของตนทีแ่ตกตางกนัไป ทําใหเกิดภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเม่ือถึงฤดเูกบ็เกี่ยว 
พ้ืนดินสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ เปนจดุชมววิที่
นักถายภาพและนักทองเที่ยวตองมาเยอืน 

 



 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (3) 

นําทานเขาสูที่พัก... Wang Tong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม เมืองคุนหมิง – ตําหนักทองจินเตี้ยน – วัดหยวนทง – รานบัวหิมะ  - ประตูมา
ทองไกหยก – ชอปปم�งหนาน  ผิงเจีย  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานเดินทางสู ตําหนักทองจินเตี้ยน (Golden Temple หรือ Jin Dian) 

ตําหนักแหงน้ีตัง้อยูบนภูเขา      หมงิฟ�งซาน ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ตอมา
ตําหนักแหงน้ีไดรับการบูรณะโดย ออง หวูชันกุย สาเหตทุีท่ําใหตําหนักแหงน้ีถูก
เรียกวา ‘ตําหนักทอง’ เน่ืองจากถกูสรางขึน้ดวยทองเหลืองทั้งหลัง มีน้ําหนัก
กวา 380 ตัน ซึ่งถอืไดวาเปนสิ่งปลกูสรางทองเหลืองที่ใหญทีสุ่ดองจีน ที่สําคัญ
ยังเปนสถานที่อันศกัดิส์ิทธิ์ของชาวจีนทัง้อดีตและในปจจุบนั ผูคนสวนใหญนิยม
มากราบไหวขอพรในดานสุขภาพ และการเงิน 
 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถือไดวาเปนวดัทีใ่หญ
ที่สดุ อีกทั้งยังถือไดวาเปนวัดที่เกาแกทีสุ่ดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 
1,200 ป วดัแหงน้ีถกูสรางขึ้นในสมัยราชวงศถัง นําทานเดินเย่ียมชมภายในวดั ที่
กลางลานประกอบไปดวยสระน้ําขนาดใหญสีมรกต ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหลี่ยม
พรอมกบัสะพานเช่ือมซึ่งทานสามารถเดินขามไปเยี่ยมชมไดอีกดวย  
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (5) 
บาย นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจกักนัดีในช่ือ “บัว
หิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัตอย เปนยา
สามัญประจาํบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู ประตูมาทองไกหยก (Kunming 
Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ่งเปนประตูศักดิ์สทิธิคู์บานคูเมือง
ของอาณาจกัรยนูนานโบราณเช่ือวาใครไดลอดประตูแหงน้ี แลวจะทําใหศิริมงคล
เพิ่มขึ้นทวคูีณ 

 

 
นําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปم�งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือ
ที่รูจักกันในอีกช่ือเรียก ‘ถนนคนเดินจินปم�ลู (Jin Bi Square)’ ถือวาเปนถนนที่
เกาแกที่สดุในคุนหมิง ถนนจนิปم�ลู ต้ังอยูใจกลางเมืองคุนหมงิ ความพิเศษของสถานที่
แหงน้ีคือ ตอนกลางของถนนมีซุมประตูมาทองและซุมประตูไกมรกตซึ่งภาษาจีน
เรียกวาจินหมาและปم�จีจงึเอาคํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซึ่งกค็ือ“ถนน
(มา)ทอง(ไก)มรกต” ซุมจินหมาและซุมปم�จีเร่ิมสรางขึ้นในรัชศกซวเตอราชวงศหมงิ ถึง
ปจจุบันน้ีมปีระวติัรวม 400 ป เลากันวาสิง่ทีน่าอัศจรรยคือ ทุก 60 ป จะมีตอน
เย็นวันหนึง่ทีต่ะวนัยอแสงยามสายัณหทางตะวันตกของคนุหมิง มาบรรจบกับ



 

 

พระจันทรทอแสงที่เพ่ิงโผลข้ึนทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุมมาทองและซุม
ไกมรกตพอด ีทําใหเกิดทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ มาทองไก
มรกต” นําทกุทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินชอปปم�งสินคามากมายตลอดถนน
แหงน้ี หรือจะสามารถเดินเลนชมทศันียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซบั
วิธีชีวติของคนทองถิ่นในยานน้ี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 
นําทานเขาสูที่พัก... Yi Shang Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

วันทีส่ี ่ ภูเขาซซีาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย คนุหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

Option เพ่ิมเติม: ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) (รวมรถแบตเตอรรี่) 
นําทานเดินทางสู เขาซีซาน ต้ังหางจากตัวเมอืงคุนหมิง 29 กิโลเมตร เปนสวนหน่ึง
ของวดัในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 บางชวงของเสนทางตองผาน
อุโมงคหินที่สกดัไวตามไหลเขา พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา ซึง่สรางขึ้นดวย
แรงศรัทธาของชาวบานที่มปีระวติัความเปนมายาวนานนับ 1,000 ป  

 



 

 

 
 
นําทานเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึง่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เช่ือกัน
วาเปน ประตูแหงความสิริมงคล ซึง่ถาผูใดไดเดินลอดผานประตแูหงน้ี จะ
ประสบแตความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมงักรกต็องลูบลกูแกวมงักรดวย 
กอนที่เราจะเดินผานประตูมงักรน้ี ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด เดินผาน
เขาไปก็แตะ 1 คร้ัง ประตูแหงน้ีต้ังเดนเปนสงาอยูริมหนาผา  

 



 

 

 
 

และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรือ 
ทะเลสาบเตียนฉือ  เปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 1,886.5 เมตร แตกอนทะเลสาบแหงน้ีกวางขวางถงึหารอยลี้ แต
ตอนน้ีเหลอืกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือน้ี ไดช่ือ
วาเปนทะเลสาบที่สวยมากจนถกูขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงทีร่าบสงู" ดวยความ
งดงามทาํใหทะเลสาบแหงน้ีมช่ืีอเสียงโดงดงัจนไปเขาหพูระนางซูสีไทเฮา แหง
ราชวงศชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแหงน้ีมาก แตไมสามารถมาถงึได เน่ืองจาก
พระองคทรงเปนแมนจู กลวัวาหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุมนอยทําราย 
จึงไดสราง ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิง่ ขึ้นแทน (ราคาทัวร 800 บาท/
ทาน สามารถตดิตอไดทีไ่กดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร / สําหรบัทานทีไ่มไดซื้อ
ทัวรเพ่ิมสามารถอสิระชอปปم�งรอคณะไดทีถ่นนคนเดินฉาหมาฮั่วเจียลู) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนู สุกี้เหด็
สมุนไพร (8) 



 

 

เน่ืองจากเมอืงคุนหมงิมีเหด็หลากหลายชนิด 
ทําใหเมนูเหด็กลายเปนเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอน
ตาง อาทิเชน การเลือกผกัและเลือกเคร่ืองเคียง
อ่ืนๆ การปรุง จะมีพนักงานประจาํสวนตัวคอย
บริการตลอด เพื่อใหไดคุณภาพของรสชาติความ
อรอย การรับประทานไดอยางถกูวิธี ทานใดที่
ชอบหรือไมชอบรับประทานเหด็หากไดมโีอกาสมารับประทานรับรองไดวาจะหันมา
หลงรักเหด็กนัเลยทีเดียว เพราะรับรองไดวาอรอยมรูิลืมแนนอน 

 
 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณกวนตู (Guandu Ancient Town) เมืองโบราณ

ขนาดใหญมีอายุราวๆหลายรอยป ทีแ่หงน้ีสรางขึ้นมาเพ่ือเปนการอนุรักษ
สถาปตยกรรมแบบจีนในสมัยกอน  

 

 



 

 

 
ซึ่งทกุทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซบัความงามของชาว
จีนในสมัยกอน นําทุกทานอสิระและเพลดิเพลินไปกับการชอปปم�งมากมาย อาทิ
เชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือสินคาอื่นๆอกีมากมาย 
 

 
 
สมควรแกเวลานําทานเดนิทางสูสนามบิน 
18.30 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลัคกี้แอร เที่ยวบนิที่ 8L801  

(ใชระยะเวลาบิน 2 ช่ัวโมง 15 นาที) 
19.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
**************************************** 
** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ังกอน

ทําการออกต๋ัวเน่ืองจาก 
สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไม
รวมตัว๋
เครื่องบิน 

11 – 14 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
12 – 15 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
13 – 16 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
14 – 17 ตุลาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
15 – 18 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
16 – 19 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
17 – 20 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
18 – 21 ตุลาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
19 – 22 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
20 – 23 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
21 – 24 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
22 – 25 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
23 – 26 ตลุาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
24 – 27 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
25 – 28 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
26 – 29 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
27 – 30 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
28 – 31 ตลุาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 



 

 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
01 – 04 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
02 – 05 ธันวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
03 – 06 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
04 – 07 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
05 – 08 ธันวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
06 – 09 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
07 – 10 ธันวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
08 – 11 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
09 – 12 ธันวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
10 – 13 ธนัวาคม 2562 10,999 13,999 3,999 6,999 
11 – 14 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
12 – 15 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
13 – 16 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
14 – 17 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
15 – 18 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
16 – 19 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
17 – 20 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
18 – 21 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
19 – 22 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
20 – 23 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
21 – 24 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
22 – 25 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 



 

 

23 – 26 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
24 – 27 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
25 – 28 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
26 – 29 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
27 – 30 ธนัวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
28 – 31 ธันวาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

 
** อัตรานี้ ยงัไมรวมคาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป** 
** อัตรานี้ ยงัไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนงัสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
 
 โรงแรมที่พกัอาจมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมผีูเดินทางจาํนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของ
ผูเดินทาง) ** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ 
ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดืม่ที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงนิมดัจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเทีย่วเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง



 

 

วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจาํ สวนน้ีภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณี
ที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสทิธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวนัเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆกต็าม รวมทัง้ กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมติัวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทาง
บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 
วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกบั
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีชํ่าระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินทั้งหมดใหกบัทานทกุกรณ*ี* 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ี
ผูเดินทางไมถึงตามจาํนวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนินการตอไป 



 

 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรทีลู่กคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
 

 
ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจาํเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรปูภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกบัทางบริษทัเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถอืไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 



 

 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณเีด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จงึอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหัน 
** 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสอืเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภยัที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 

 
 


