
 

 

รหัสทัวร ZET1903395 
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ [เลสโก ยอดเขาหิมะ] 
4 วัน 3 คืน (8L) 
สวนน้ําตกคุนหมิง   วัดหยวนทง   ไรสตรอเบอรี่   เมืองตงชวน   แผนดินสีทอง 
ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน   ภูเขาหิมะเจียวจื่อ   ประตูมาทองและประตูไกหยก 
ชอปปم�งหนานผิงเจีย   เมืองโบราณกวนตู   ภูเขาซีซาน 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย – เมืองคุนหมิง (-/-/-) 
 
18.00  นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 7 

เคานเตอร Q สายการบินลัคกี้แอรซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือ
เร่ืองของกระเป�าเดินทาง พรอมทั้งเช็คอินรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบิน  

 
20.55  บินลัดฟ�าสู ประเทศจีน เมืองคุนหมิง โดย สายการบินลัคกี ้แอร (8L) เที ่ยวบินที่ 

8L802  
23.50  เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที ่ประเทศจีนเร็วกวา

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว 
รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก เมืองคุนหมิง เมืองที่ไดรับ
การขนานามวา “เมืองแหงฤดูใบไมผลิ” ดวยที่วา มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอด
ทั้งป 

 
พักที่ WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง สวนนํ้าตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – ไรสตรอเบอรี ่– เมืองตงชวน  – แผนดนิสีทอง 

– ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 
 นําทานเดินทางสู สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ซึ ่งถือไดวา

เปนสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ และกําลังเปนที่นิยมในหมูนักทองเท่ียว
หรือแมกระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายในสวนสาธารณะแหงนี้ประกอบไปดวยนํ้าตก
ขนาดใหญมีความกวาง 400 เมตร มีความสูงถึง 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ่งถือได



 

 

วาเปนผลงานความงามที่เกิดจากมนุษยสรางขึ้น โดยใชระยะเวลาในการสรางกวา 3 
ป กับงบประมาณ 600 ลานบาท จึงทําใหสวนสาธารณะแหงนี ้จ ึงด ึงด ูดให
นักทองเที่ยวตางๆมากมายนิยมมาเยี่ยมชม 

 

 

 
  
 นําทานเขาชม วัดหยวนทง (Yuantong Temple) ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของ

มณฑลยูนนานตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุด



 

 

ในคุนหมิงอายุ  เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้า
ขนาดใหญ มีสะพานขามไปสู ศาลาแปดเหลี ่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะ
นันทนนายกรัฐมนตรีคนที ่15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว  

 

 
  
 นําทานเยี่ยมชม ไรสตรอเบอรี่ (Strawberry Farm) ใหทุกทานไดลองชิมสตรอ

เบอร่ีสดๆจากทางไร อีกทั้งทุกทานยังไดชมวิธีการปลูก และการดูแลรักษาท่ีกอใหเกิด
ผลสตรอเบอรี่ขนาดใหญ หวานหอมชวนนารับประทาน จนเปนที่ชื่นชอบของชาวจีน
และชาวตางชาติ รวมถึงยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย นําทุกทานเลือก
เก็บ สตรอเบอรี่ และเลือกชิมสตรอเบอรี่จากภายในไร หรือทุกทานสามารถ
เลือกซื้อกลับเปนของฝาก ราคาโดยประมาณกิโลละ 40 หยวน **(ชวงเวลาที่ผล
สตอเบอรี่จะสามารถเก็บได ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละฤดูกาล ในกรณีที่ผล
สตอเบอรี่ไมสามารถเก็บได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดการเปลี่ยนแปลงรายการ
แทนรายการดังกลาว และไมคืนเงินเนื่องจากไรสตอเบอรี่แหงนี้ไมมีคาเขา)** 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ขนมจีนขาม
สะพาน (2) 

 

 ในมณฑลยูนนาน ขนมจีนขามสะพานยูนนานจะ
เป นอาหารท ี ่ชาวย ูนนานนิยมท ี ่ส ุด ชาวย ูนนาน
รับประทานขนมจีนดวยหลายวิธี ซึ่งรวมทั้งการลวก ผัด 
ตม และยําดวย แตขนมจีนขามสะพานจะเปนที่นิยม
ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุด สิ่งสําคัญของขนมจีนขาม
สะพานก็คือนํ้าซุป ซึ่งตุนจากซี่โครงหมู ไกและแฮมเปนเวลานาน สวนเสนขนมจีนน้ัน
ทํามาจากขาว วิธีการรับประทานเริ่มจากเทนํ้าแกงใสชามขนมจีนที่ลวกเสนไวแลว 
หลังจากนั้นเติมเนื้อสัตวตางๆ ไขนกกระทาเขาไป ใสขิง ตนหอมและผักชี จะได
ขนมจีนขามสะพานที่แสนอรอย 

 
 
 นําทุกทานเดินทางสู  เมืองตงชวน (Dongchuan) หรือที ่ร ู จักกันในชื่อ หงถู ตี ้ ซ่ึง

แปลวาแผนดินสีแดง เมืองตงชวนตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน 
มีภูมิประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวพื้นเมืองสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวสาลี 
มันสําปะหลัง ผักตางๆและดอกไมนานาพันธุ และตงชวน ยังถือวาเปนจุดทองเที่ยว
ไฮไลทอีกหนึ่งแหงของคุนหมิง เปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศท่ี
สวยงาม นําทานชมวิวทิวทัศนของ  

 



 

 

 
 
 ภูเขาเจ็ดสีแหงตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั้งอยูในเขตเมืองตงชวน ทางตอน

เหนือของคุนหมิง พื้นแผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดงเกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก 
และแรธาตุอื่นๆในเนื้อดิน พื้นที่บริเวณนี้จึงเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส
นาสนใจ เนินเขาสีแดงเขม ตัดสลับกับดอกไมหลากสีสันในทองทุงไรนาเกษตรกร พืชผัก
ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่น้ี ไดแก พวกมันฝรั่ง ขาวโอต ขาวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผัก
พวกน้ี อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อ
ถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ 
เปนจุดชมวิวที่นักถายภาพและนักทองเที่ยวตองมาเยือน 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 
พักที่ WAN JIN AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมคารถแบตเตอรี่+กระเชา) – เมืองคุนหมิง – ประตูมาทอง
และประตไูกหยก – ชอปปم�งหนานผิงเจีย – รานบัวหิมะ (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําทานเดินทางสู อําเภอลูชวน ซึ่งอยูทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง เปนที่ตั้งของ 

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ภูเขาหิมะแหงเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยว
แหงใหมของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสรางกระเชาขึ้นบนยอดเขาในป 2555 (รวม
รถแบตเตอรี่ และกระเชาแลว) 

 

 
  
 พิเศษ!! นําทานขึ้นรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน (ใชระยะเวลาโดยประมาณ 20 

นาที) จากนั้นนําทุกทานนั่งกระเชาชมวิวทัศนียภาพโดยรอบๆ เพื่อขึ ้นไปยัง
ดานบน หลังจากน้ันเดินทางตอดวยทางเทาที่ถูกจัดวางไวอยางดี ไปสูจุดที่เดนที่สุดใน
การชมวิวทิวทัศนของภูเขาหิมะเจียวจื่อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล
ประมาณ 4,223 เมตรโดยอีกหนึ่งที่ทําใหสถานที่แหงนี้เปนที่นิยมเนื่องจากสามารถ



 

 

มาเยี่ยมชมไดเกือบทั้งป เน่ืองจากในแตละฤดูก็ใหทานสัมผัสความงามที่แตกตางอาทิ
เชน ในชวงฤดูใบไมผลิ และฤดูรอนนั้นทุกทานจะไดสัมผัสกับความสวยงาม ความสด
ชื ่น ความสดใส ของดอกไมนานาพรรณที่ผลิบานไปทั่วพื ้นที ่กวา 32 ชนิด หรือ
แมกระทั่งในฤดูหนาวทุกทานก็จะสามารถพบเห็นความงามที่แตกตาง อาทิเชน สนตู
เจียน สนอาซาเรีย นํ้าตกและลําธารที่จับตัวกันเปนนํ้าแข็งเปนรูปทรงตางๆ และที่ถือ
วาเปนไฮไลทของที่น้ีคือ ในชวงเดือนเมษายน เปนชวงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปผลดิอก
เบงบานไปทั่วภูเขาแหงน้ี **(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)** 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) 
 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู ประตูมาทอง และประตูไกหยก (Kunming Golden 

Horse and Jade Cock Gates) ซึ ่งเป นประตูศักดิ ์สิทธิ ์ค ู บ านคู  เม ืองของ
อาณาจักรยูนนานโบราณเชื่อวาใครไดลอดประตูแหงนี้ แลวจะทําใหศิริมงคลเพิ่มขึ้น
ทวีคูณ 

 

 
  



 

 

 นําทุกทานเพลิดเพลิน ชอปปم�งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือ
ที่รู จักกันในอีกชื่อเรียก ‘ถนนคนเดินจินปم�ลู (Jin Bi Square)’ ถือวาเปนถนนที่
เกาแกที่สุดในคุนหมิง ถนนจินปم�ลู ตั้งอยูใจกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษของสถานที่
แหงนี้คือ ตอนกลางของถนนมีซุ มประตูมาทองและซุมประตูไกมรกตซึ่งภาษาจีน
เรียกวาจินหมาและปم�จีจึงเอาคํายอ “จินปم�”มาขนานนามถนนวาจินปم�ลูซึ ่งก็คือ“ถนน
(มา)ทอง(ไก)มรกต” ซุมจินหมาและซุมปم�จีเร่ิมสรางขึ้นในรัชศกซวเตอราชวงศหมิง ถึง
ปจจุบันนี้มีประวัติรวม 400 ป เลากันวาสิ่งที่นาอัศจรรยคือ ทุก 60 ป ในยามเย็น 
ตะวันยอแสงยามสายัณหทางตะวันตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทรทอ
แสงที่เพ่ิงโผลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิง ตรงซุมมาทองและซุมไกมรกตพอดี 
ทําใหเกิดทัศนียภาพอัศจรรยลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ มาทองไกมรกต” นําทุก
ทานอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินชอปปم�งสินคามากมายตลอดถนนแหงนี้ หรือจะ
สามารถเดินเลนชมทัศนียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซับวิธีชีวิตของคน
ทองถิ่นในยานน้ี 

 
 นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รู จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) 
พักที่ YI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองโบราณกวนตู – ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบนิฉางซุย – สนามบิน

สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ(B/L/-) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟم�นฟูให

เปนแหลงการคา แหลงซอปปم�งเสื้อผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงคที่



 

 

ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบ
เมืองโบราณ ที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบ
จีนใน สมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และ
ดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู
สะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืน 

 
 Option เพ่ิมเติม: ภูเขาซีซาน (Xishan Dragon Gate) นําทานเดินทางสู เขาซี

ซาน ตั้งหางจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เปนสวนหนึ่งของวัดในลัทธิเตา สราง
ในชวง ค.ศ.1718-1843 บางชวงของเสนทางตองผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหล
เขา พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา ซึ่งสรางขึ้นดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่มี
ประวัติความเปนมายาวนานนับ 1,000 ป  

 

 
 
 นําทานเดินลอด ประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง เชื่อกันวาเปน 

ประตูแหงความสิริมงคล ซึ ่งถาผู ใดไดเดินลอดผานประตูแหงนี ้ จะประสบแต



 

 

ความสําเร็จโชคดี ตอนลอดประตูมังกรก็ตองลูบลูกแกวมังกรดวย กอนที่เราจะเดิน
ผานประตูมังกรนี้ ใหนึกอธิษฐานในใจอยากไดสิ่งใด เดินผานเขาไปก็แตะ 1 ครั้ง 
ประตูแหงน้ีตั้งเดนเปนสงาอยูริมหนาผา  

  
 และการมาเที่ยวชมเขาซีซานทานจะไดชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง หรือ 

ทะเลสาบเตียนฉือ  เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่ใหญที่สุดของมณฑลยูนนาน อยูสูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 1,886.5 เมตร แตกอนทะเลสาบแหงนี้กวางขวางถึงหารอยลี้ แต
ตอนน้ีเหลือกวางแคประมาณสามรอยกวาตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือน้ี ไดชื่อ
วาเปนทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามวา "ไขมุกทอแสงแหงที่ราบสูง" ดวยความ
งดงามทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีชื่อเสียงโดงดังจนไปเขาหูพระนางซูสีไทเฮา แหงราชวงศ
ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแหงน้ีมาก แตไมสามารถมาถึงได เน่ืองจากพระองค
ทรงเปนแมนจู กลัววาหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุมนอยทําราย จึงไดสราง 
ทะเลสาปคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปกกิ่ง ขึ้นแทน (ราคาทัวร 800 บาท/ทาน ขอ
สงวนสิทธิ์เฉพาะทานที่สนใจเทานั้น สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนา
ทัวร) 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ดสมุนไพร 

(8) 



 

 

 

 เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด 
ทําใหเมนูเห็ดกลายเปนเมนูยอดนิยม โดยขั้นตอน
ตาง อาทิเชน การเลือกผักและเลือกเครื่องเคียงอื่นๆ 
การปรุง จะมีพนักงานประจําสวนตัวคอยบริการ
ตลอด เพื่อใหไดคุณภาพของรสชาติความอรอย การรับประทานไดอยางถูกวิธี ทาน
ใดที่ชอบหรือไมชอบรับประทานเห็ดหากไดมีโอกาสมารับประทานรับรองไดวาจะหัน
มาหลงรักเห็ดกันเลยทีเดียว เพราะรับรองไดวาอรอยมิรูลืมแนนอน 

 
 
  

 
 ซึ่งทุกทานสามารถสัมผัสไดถึงมนตเสนหสไตลเมืองโบราณ ซึมซับความงามของชาว

จีนในสมัยกอน นําทุกทานอิสระและเพลิดเพลินไปกับการชอปปم�งมากมาย อาทิ
เชน อาหารพ้ืนเมือง ขนม หรือสินคาอื่นๆอีกมากมาย 

 



 

 

 
 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน สนามบินฉางซุย 
18.30  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ลัคกี้แอร (8L) เท่ียวบินที่ 8L801  
19.45  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาพัก
เดี่ยว 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

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

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

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

ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 

สําหรับเด็กอายุ 2-18 ป จายเพ่ิม 3,000 บาท/ทาน 
** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 

7,900 บาท ** 
 

 
 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ  
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการ

เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง ** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ั�งสิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 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) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน 
ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 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 รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

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 ้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที ่ไดจายจริงจากคาบริการที ่ชําระแลวเนื ่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 เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่
ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) 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) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกับ 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 (ของบดิา) 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 ทั้งนี้ขึน้อยูกับตํารวจ
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
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

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 ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีนํ้ามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 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 
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