
 

 

รหัสทัวร ZET1903394 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกีลา [เลสโก มังกรหยกเหินฟ�า] 
6 วัน 5 คืน (8L) 
เมืองเกาตาหลี่   วดัเจาแมกวนอิม   เมืองลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก 
ทะเลสาบไป�สุยเหอ   โชวความประทับใจแหงลี่เจียง   อุทยานน้ําหยก 
สระน้ํามังกรดํา   เมืองเกาลี่เจียง   เมืองจงเต้ียน   โคงแรกแยงซีเกียง 
ชองแคบเสือกระโจน   เมืองเกาจงเต้ียน   วัดชงจานหลิน   เมืองฉูฉง 
เมืองเกาชาวเผาหยี   วัดหยวนทง  

 



 

 

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 HUI SHANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง เมืองคุณหมิง – เมืองตาหลี่ – เมืองเกาตาหลี่ – ผานชมเจดียสามองค –  
            วัดเจาแมกวนอิม – เมืองลี่เจียง (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1) 
 
 นําทานเดินทางสู เมืองตาหลี่ (Dali) เมืองที่เกาแกและมีประวัติศาสตรมาอยาง

ยาวนาน ตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมระหวางทะเลสาบเออไห และเทือกเขาชังชาน ซึ่งมี
ภูเขามังกรหยกอยูทางดานตะวันตกของเมือง มีการยืนยันมาแลววาเมื่อสมัยกอน
เมืองนี้เคยเปนดินแดนซึ่งเคยมีมนุษยที่มีอารยธรรมอาศัยอยูราวๆ 2,000 ปกอน 



 

 

เมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะเปนแหลงผลิตหินออนหลากหลายชนิด ซึ่งนําไปใชในการ
กอสรางและประดับตกแตงอาคาร รวมถึงธรรมชาติและวิวทิวทัศนของทะเลสาบและ
ขุนเขาที่งดงาม 

  

 
 นําคณะเดินชม เมืองเกาตาหลี่ (Dali Ancient Town) ที่สรางขึ้นเมื่อกวา 1,000 

ปกอน แตถึงแมไดผานกาลเวลามาชานาน แตเมืองโบราณแหงนี้ก็ยังคงอยูในสภาพ
คอนขางสมบูรณ ทานจะเห็นประตูเมืองทั้งดานใตและดานเหนือที่มีสถาปตยกรรมสอด
รับกัน ตามสองฟากของถนนสายเกาแกที่มีบานโบราณตางๆ ปลูกสรางไวอยางกระจัด
กระจาย มีถนนสายเกาแกที่ตัดผานตัวเมืองโบราณหนึ่งสาย ซึ่งทุกวันนี้ไดกลายเปน
ถนนยานการคาท่ีคึกคัก สองขางถนนเต็มไปดวยรานคาตางๆ มีพอคาชาวไป�ที่แตงชุด
ประจําเผาขายสินคาพื้นเมืองตางๆ เชน หินออนตาหลี่ ผาพื้นเมืองและเครื่องเงิน 
หรืออาหารทองถิ่นตางๆ 
 
ระหวางทางทานจะไดผานชม เจดียสามองคแหงวัดฉงเซิ่น (Three Pagodas) ซึ่ง
เปนสัญลักษณแหงเมืองตาหลี่ ตั้งตระหงานเผชิญหนากับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความ
เชื่อวาเจดียทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเหตุการณแผนดินไหวในป ค.ศ. 1925 



 

 

บานเรื่อนตางๆ ตาก็เสียหายพังทลาย ยกเวนเจดียสามองคนี้ที่ไมไดรับความเสียหาย
ใดๆ  
 
นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิม ตามตํานานเลาวาเจาแมกวนอิมไดแปลงกายเปน
หญิงชราแบกกอนหินใหญไวบนหลังเพื่อใหทหารของฝ�ายตรงขามไดเห็นเมื่อทหาร
ฝ�ายศัตรูไดเห็นวาแมแตหญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงน้ี ถาเปนคนวัยหนมสาวจะตองมี
พละกําลังมากมายยากที่จะตอสูจึงทําใหไมทําการเขาโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป 
ชาวเมืองจึงสรางวัดแหงน้ีขึ้นในสมัยราชวงศถัง ซึ่งถือวาเปนวัดที่มีประติมากรรมยอด
เยี่ยมแหงหน่ึงในตาหล่ี 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (2) 
 
 จากนั่นนําทานเดินทางกลับสู เมืองลี่เจียง (Lijiang) ลี่เจียงเปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยู

ทามกลางขุนเขาทางตอนเหนือของตาลี่ ซึ่งมีประวัติศาสตรอันเกาแกยาวนานกวา 
800 ป บนความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทําใหมีอากาศหนาว
เย็นตลอดป ลี่เจียงเปนที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผานาซี ที่อพยพมาจากทิเบต ซึ่งมีความ
นาสนใจตรงที่เผานาซีเปนเผาที่หญิงเปนใหญ 

 



 

 

 
 

ใหเวลาอิสระแกทานไดเดินชม เมืองเกาลี่เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมือง
โบราณตาเอ้ียนเจิ้น เมืองเกาแกอายุกวา 800 ป ซึ่งภายในเมืองเกาน้ันงดงามไปดวย
สถาปตยกรรมบานเรือนสไตลจีนเกาแกที่หาชมไดยาก และไดรับการอนุรักษไวอยางดี 
บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เคยเห็นตามหนังจีนยอนยุค บานเรือนสวนใหญถูก
ปรับเปลี่ยนใหกลายมาเปนรานคาขายของมากมาย อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง และ
อาหารพื้นเมืองตางๆ ใหทุกทานไดสัมผัสการชอปปم�งที่แตกตาง เปรียบเสมือนพาทุก
ทานยอนเวลากลับไปจีนเมื่อสมัยกอน 

  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกี้ไกดํา (3) 
พักที่ GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป�สุยเหอ – โชวความประทับใจ
แหงลี่เจียง – อุทยานน้ําหยก – สระนํ้ามังกรดํา – เมืองเกาลี่เจียง (B/L/D) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
  
 นําทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าสู  ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow 

Mountain) (ราคาทัวรนี้รวมคากระเชาไป-กลับแลว) ขึ้นสูจุดชมวิวบนยอดเขาที่
ความสูงกวา 3,356 เมตร และสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิว
ทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองขางทางท่ีขึ้นยอดเขา ทานจะได
ชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมังกรหยกแหงน้ีตั้งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกาลี่เจียง มีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สูง
ที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดป ทิวเขาแหง
นี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้งหุบหวย ธารนํ้า แนวผา และทุงหญานาซี 
ทิวเขาแหงนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเปนลักษณะคลายมังกรกําลังเลื้อย สีขาว
ของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกับสีนํ้าเงินของทองฟ�า คลายมังกร
ขาวบนฟากฟ�า  ในกรณีที่มีการประกาศปดใหบริการกระเชาไฟฟ�า อันเนื่องมาจาก 
อาทิเชน สภาพแวดลอม สภาพอากาศ การปดบํารุงซอมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปยัง ทุงหญาหยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุง
หญาหวินซันผงแทน 

 



 

 

 นําทานชม ทะเลสายไป�สุยเหอ หรือหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนทะเลสาบสีฟ�าตัด
กับวิวตนไมทามกลางขุนเขาแหงหุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน ฉากของทะเลสาบคือภูเขา
หิมะมังกรหยก ความสวยงามของทะเลสาบแหงนี้คือวิวนํ้าตกหินปูนขั้นบันไดขนาด
เล็กลดลั่นลงมาอยางสวยงาม นํ้าที่ไหลผานหุบเขานี้คือนํ้าที่ละลายจากหิมะบนยอด
เขาหิมะมังกรหยก (รวมคารถแบตเตอร่ีแลว) 

 

 
 

จากนั้นทําทานชม โชวจางอี้โหมว (Impression Lijiang) ซึ่งกํากับการแสดงโดย
จาง อี้ โหมว ผูกํากับชาวจีนที่มีชื่อเสียงกองโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ไดเนรมิตเวทีการ
แสดงกลางแจงขึ้นมาบนความสูงกวา 3,000 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล โดยมีภูเขา
หิมะมังกรหยกเปนฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงน้ีไดใชนักแสดงซึ่งเปนชาวบาน
กวา 600 ชีวิต มาโชวรอง เตน เลน พรอมแสง สี เสียง และการแตงกายแบบ
สวยงามอลังการ ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเปนการเลาเรื่องราว ใหไดรับรูถึงวิถีชีวิต 
ความเปนอยู ของชนเผาตางๆ ในเมืองลี่เจียง ถือวาเปนการแสดงโชวกลางแจงที่
ยิ่งใหญตระการตาเปนอยางยิ่ง (ในกรณีที่สภาพอากาศทําใหโชวไมสามารถแสดงได 
หรือมีการงดการแสดง ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการ และจะแจงใหทราบอกีครั้ง 
ณ วันเดินทาง) 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) 
 
 นําทุกทานสู อุทยานนํ้าหยก (Jade Water Village) เปนสถานที่ทองเที่ยวแหง

ใหมในลี ่เจียง เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซี มีความกลมกลืนกับ
ธรรมชาติที่งดงาม ประกอบไปดวยประตูสวรรค มีรูปปم�นแกะสลักดวยไม  ขางขวา
เปนพอ ขางซายเปนแม และนํ้าตกมังกรที่ไหลไปตามไหลเขาโดยจะแบงไดเปน 3 ช้ัน 
ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออกถํ้า ชั้นที่สองชื่อมังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามชื่อมังกรโบยบิน และ
ยังมีตนไมเทวดา ซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่นั้นโดยมีอายุมากกวา 500 ป 
และแหลงนํ้าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที ่เหมาะแกการเลี้ยงปลาแซลมอน ทาง
อุทยานจึงไดนําปลาแซลมอลมาเลี้ยงไว ทานจะเห็นเหลาปลาแซลมอนทั้งสีดําและสี
ทองวายอยูในสระน้ําของอุทยาน 

 



 

 

 
 
 นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือเฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัย

ราชวงศชิง ซึ ่งสระนํ้ามังกรดํามีจุดเดนคือ เปนนํ้าที่เกิดจากนํ้าพุอันมีความใสจน
มองเห็นพืชใตนํ ้าสีเขียวที่สะทอนกับผืนนํ้าราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายใน
บริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธร  รมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี 
ไวดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา 
หลังจากน้ันนําทานกลับสูเมืองลี่เจียง 



 

 

 
   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูปลาแซลมอน (6) 
พักที่ GREEN MELODY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่  เมืองลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน – โคงแรกแยงซีเกียง – ชองแคบเสือกระโจน –  
  เมืองเกาจงเตี้ยน (B/L/D) 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
 

นําทานเดินทางสู เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) หรือแชงกรี-ลา (Shagri-La) ซึ่ง
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนา
ซีของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลางซึ่งอยูหางจากนครคุนหมิงถึง 
700 กม. และอุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามของป�าไม, ทุงหญา, ภูเขา, ทะเลสาบ



 

 

และสัตวนานาชนิด ดวยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม สถานที่แหงนี้จึงไดชื่อ
วา “ ดินแดนแหงความฝน ”  
 
ระหวางทางแวะชม โคงแรกของแมนํ้าแยงซีเกียง (Changjiangdiyiwan) ซึ่งเกิด
จากแมน้ําจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไหและทิเบต ซึ่งเปนที่ราบสูงไหลลงมากระทบ
กับเขาไหหลอ แลวหักเสนทางโคง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไป
รวมกับแมน้ําอีกสายหน่ึงกลายเปนแมน้ําแยงซีเกียง 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8) 
 

 
 
 จากน้ันนําทานชม ชองเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) “ไทเกอรลิป ปم�งจอรจ’’ ซึ่งเปน

ชองแคบชวงแมนํ้าแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แมนํ้าทรายทอง) เปนชองแคบที่มี
นํ้าไหลเชี่ยวมาก ชวงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลาวา ในอดีตชอง
แคบนี้มีความแคบมาก จนทําใหเสือสามารกระโดดขามไปยังฝم�งตรงขามได จึงเปน



 

 

ที่มาของชื่อชองแคบเสือกระโจน ซึ่งที่ตรงน้ีทานจะไดชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในดาน
ที่สูงที่สุดดวย  

 

 
  

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูเขต เมืองจงเตี้ยน (Zhongdian) ระหวางทางทาน
จะไดพบกับทองทุงกวางแหงทิเบต เห็นฝูงจามรีแทะเล็มหญาอยูขางบานของชาว
ทิเบต ที ่อยู บนความสูง 3,350 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล เปนจุดทีเจาหนาที ่จีน
สันนิษฐานวา คือเขตเมืองสวรรค หรือ แชงกรีลา ที่กลาวไวในหนังสือ “ขอบฟ�าที่
เลือนหาย’’ The Lost Horizon  

 



 

 

 
 

จากนั้นใหอิสระทานไดเดินเที ่ยวในเขต เมืองเกาจงเตี ้ยน (Zhongdian Old 
Town) เพลิดเพลินชอปปم�งถนนคนเดินลัดเลาะเขาซอยเล็กซอยนอย ชมบานเรือน
กอสรางแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เชน หมวกคาวบอย แสหางจามรี 
เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ�า เหลือง แดงแบบทิเบต 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) 
พักที่ GRACE HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา   เมืองจงเต้ียน – วัดชงจานหลิน – เมืองฉูฉง – เมืองเกาชาวเผาหยี (B/L/D)  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 
  
 นําทานชม วัดซงจานหลิน (Songzanlin) วัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป และ

มีพระลามะจําพรรษาอยูมากกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยทะไลลามะองคที่ 5 ในป 



 

 

พ.ศ. 2222 ใชเวลากอสราง 18 ป จึงแลวเสร็จโดยจกัรพรรดิแหงราชวงศชิง วัดจาน
หลินซื่อมีรูปแบบคลายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแหงทิเบต แตขนาดมีการ
ยอสวนลงมา หากวาโปตาลาเปนศูนยรวมจติใจของชาวทิเบต วดัจานหลินซื่อน้ีถือวา
เปนศูนยกลางแหงพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตน่ันเอง ทานจะไดสัมผัสกับ
วัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะท่ีน่ีคือเขตทิเบตนอย 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (11) 
 
 หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฉูฉง หรือฉูสง (Chuxiong) เปนเมืองหลักของ

เขตปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองนี้มีชื่อเสียงในการผลิตผาไหม และบุหรี่ ซึ่ง
เมืองฉูฉงเปนเมืองทางผานไปยังเมืองคุนหมิง 

 



 

 

 
 
 นําทานชม เมืองโบราณชาวหยี สถานที่ทองเที่ยวที่จําหนายของที่ระลึกสําหรับ

นักทองเที่ยว เปนโครงการที่สรางขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยวของมณฑลยูนนาน 
ภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลจีนกับภาคเอกชน สรางบนฐานวัฒนธรรมที่
ยิ่งใหญของชนชาติหยีที่มีชื่อเสียงมากในยุคมองโกล 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
พักที่ JIAN HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก   เมืองฉูฉง – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – รานบัวหิมะ – สนามบินฉางซุย – 

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ(B/L/-)  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (13) 
 
 นําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่

ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ  เกาแก



 

 

กวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสู ศาลาแปดเหลี ่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรี
คนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว นําทานแวะชอปปم�ง รานบัวหิมะ ชม
ครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม   

 

 
  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (14) 
 
 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 ราคาพักเด่ียว ราคาไมรวมตั๋ว

เคร่ืองบิน 
08 – 13 มกราคม 2563 15,999 5,000 12,999 
09 – 14 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 
10 – 15 มกราคม 2563 16,999 5,000 12,999 

07 – 12 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 19,999 5,000 15,999 

14 – 19 กุมภาพันธ 2563 17,999 5,000 13,999 
18 – 23 กุมภาพันธ 2563 17,999 5,000 13,999 
19 – 24 กุมภาพันธ 2563 17,999 5,000 13,999 
20 – 25 กุมภาพันธ 2563 17,999 5,000 13,999 
21 – 26 กุมภาพันธ 2563 17,999 5,000 13,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 17,999 5,000 13,999 
03 – 08 มีนาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
04 – 09 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
05 – 10 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
06 – 11 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
10 – 15 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
11 – 16 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 



 

 

12 – 17 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
13 – 18 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
17 – 22 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
18 – 23 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
19 – 24 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
20 – 25 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
24 – 29 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
25 – 30 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
26 – 31 มีนาคม 2563 17,999 5,000 13,999 
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 17,999 5,000 13,999 
01 – 06 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 
02 – 07 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 
03 – 08 เมษายน 2563 18,999 5,000 14,999 
07 – 12 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 
08 – 13 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 
09 – 14 เมษายน 2563 21,999 5,000 17,999 
10 – 15 เมษายน 2563 22,999 5,000 18,999 
14 – 19 เมษายน 2563 19,999 5,000 15,999 
17 – 22 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 
21 – 26 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 
22 – 27 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 



 

 

23 – 28 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 
24 – 29 เมษายน 2563 17,999 5,000 13,999 
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 18,999 5,000 14,999 
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 19,999 5,000 15,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2563 19,999 5,000 15,999 
06 – 11 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
07 – 12 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
08 – 13 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
12 – 17 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
13 – 18 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
14 – 19 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
15 – 20 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
19 – 24 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
20 – 25 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
21 – 26 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
22 – 27 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 
26 – 31 พฤษภาคม 2563 16,999 5,000 12,999 

27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63 16,999 5,000 12,999 
28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 16,999 5,000 12,999 
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 17,999 5,000 13,999 

02 – 07 มิถุนายน 2563 17,999 5,000 13,999 



 

 

03 – 08 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
04 – 09 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
05 – 10 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
09 – 14 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
10 – 15 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
11 – 16 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
12 – 17 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
16 – 21 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
17 – 22 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
18 – 23 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
19 – 24 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
23 – 28 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
24 – 29 มิถุนายน 2563 16,999 5,000 12,999 
25 – 30 มิถนุายน 2563 16,999 5,000 12,999 
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 
30 มิ.ย. – 05 ก.ค. 63 16,999 5,000 12,999 

 
** 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 ** 

 
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)   

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

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 



 

 

 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 ้งนี ้ 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
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
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 ดังนั้น 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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