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วนัแรก  กรุงเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ 

 
18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิชั �น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัค

กี�แอร์ซึ�งจะมเีจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั�งเช็คอนิรับบัตรที�นั�ง
บนเครื�องบนิ 

20.55 น. บนิลัดฟ้าสู่ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิโดยสายการบนิลคักี�แอรเ์ที�ยวบนิที� 8L802(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ั�วโมง 
15 นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุยประเทศจนี เมอืงคุนหมงิ (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจาก
ผ่านขั�นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�
พัก เมืองคุนหมิง เมืองที�ไดร้ับการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผล”ิดว้ยที�วา่ มีสภาพอากาศที�เย็น
สบายตลอดท ั�งปี  
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Hui Shang Hotelระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที�สอง เมอืงตา้หลี� – เจดยีส์ามองค ์(ผา่นชม) – วดัเจา้แม่กวนอมิ– เมอืงลี�เจยีง – เมอืงเกา่ลี�เจยีง    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตา้หลี� (Dali)เมอืงที�เก่าแกแ่ละมปีระวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนาน ตั�งอยู่บรเิวณที�
ราบลุม่ระหวา่งทะเลสาบเออ๋ไห่ และเทอืกเขาชังชา้น ซึ�งมภีเูขามังกรหยกอยู่ทางดา้นตะวันตกของเมอืง มกีาร
ยนืยันมาแลว้วา่เมื�อสมัยกอ่นเมืองนี�เคยเป็นดนิแดนซึ�งเคยมมีนุษยท์ี�มอีารยธรรมอาศัยอยู่ราวๆ 2,000 ปีก่อน 
เมอืงนี�มีชื�อเสยีงในฐานะเป็นแหล่งผลติหนิอ่อนหลากหลายชนิด ซึ�งนําไปใช้ในการก่อสรา้งและ
ประดบัตกแตง่อาคาร รวมถงึธรรมชาตแิละววิทวิทศันข์องทะเลสาบและขุนเขาที�งดงามระหว่างทาง
ทา่นจะไดผ้่านชม เจดยีส์ามองคแ์หง่วดัฉงเซิ�น (Three Pagodas) ซึ�งเป็นสัญลักษณ์แหง่เมืองตา้หลี� ตั �ง
ตระหง่านเผชญิหนา้กับทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื�อว่าเจดยีท์ ั�งสามมีความศกัดิ�สิทธิ� เนื�องจาก
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1925 บา้นเรื�อนตา่งๆต่าก็เสยีหายพงัทลาย ยกเวน้เจดยีส์ามองคน์ี�
ท ี�ไม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆเลยซึ�งเจดยี์สามองคจ์ะอยู่ห่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หลี�ประมาณหนึ�ง
กโิลเมตร โดยเจดยีทั์ �งสามกอ่สรา้งดว้ยอฐิ องคใ์หญท่ี�สดุและเป็นองค์ประธาน 16 ชั �นอยู่ตรงกลาง มีรูปทรง
สี�เหลี�ยม สงู 69.13 เมตร ประดษิฐานเมื�อสรา้งอาณาจักรตา้หลี�เมื�อประมาณ 1,000 ปีที�ผ่านมา ส่วนเจดีย์อีก
สององค ์สรา้งในสมัยราชวงศซ์อ้ง  
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แม่กวนอมิ(Guanyin Temple)หรือที�รูจ้ักกันในอกีชื�อ วดัเจา้แม่กวนอมิแปลง
กาย โดยมีตํานานกล่าวว่า วัดแห่งนี�มีตั �งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ในตอนนั�นเองเจา้แม่กวนอมิไดแ้ปลงกายเป็น
หญงิชราแบกกอ้นหนิใหญไ่วข้า้งหลัง ขวางเหล่าทหารไม่ใหส้ามารถเขา้มาตเีมืองตา้หลี�ได ้เมื�อเหล่าทหาร
เห็นวา่แมแ้ต่หญงิชรายังแข็งแรงมากขนาดนี� คนหนุ่มสาวย่อมม่แรงตอ่สูม้หาศาลอย่างแน่นอน จงึทําใหท้หาร
ขา้ศกึตอ้งยกทัพกลับไป ทําใหช้าวเมอืงรูส้กึศรัทธาจงึร่วมกันก่อสรา้งวัดแห่งนี�ข ึ�นมาเพื�อเป็นสัญลักษณ์ของ
เมอืง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองลี�เจยีง (Lijiang) ลี�เจยีงเป็นเมืองเล็กๆต ั�งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทาง

ตอนเหนอืของตา้ลี� ซึ�งมปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ยาวนานกวา่ 800 ปี บนความสูงประมาณ 2,400 
เมตรจากระดบันํ�าทะเล ทําใหม้อีากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี�เจยีงเป็นที�ตั �งถิ�นฐานของชนเผ่านาซี ที�อพยพ
มาจากทเิบต ซึ�งมคีวามน่าสนใจตรงที�เผ่านาซเีป็นเผ่าที�หญงิเป็นใหญ่ใหเ้วลาอสิระแก่ท่านไดเ้ดนิชม เมอืง
เก่าลี�เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมอืงโบราณตา้เอ ี�ยนเจิ�นเมอืงเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี ซึ�ง
ภายในเมอืงเก่าน ั�นงดงามไปดว้ยสถาปตัยกรรมบา้นเรอืนสไตลจ์นีเก่าแก่ที�หาชมไดย้าก และไดร้บั
การอนุรกัษไ์วอ้ยา่งดบีางหลังเหมอืนโรงเตี�ยมโบราณที�เคยเห็นตามหนังจนียอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญถู่ก
ปรับเปลี�ยนใหก้ลายมาเป็นรา้นคา้ขายของมากมาย  
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นําทกุทา่นอสิระชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืง และอาหารพื�นเมอืงต่างๆ ใหทุ้กท่านไดส้มัผสัการชอ้ปปิ� งที�
แตกตา่ง เปรยีบเสมอืนพาทุกทา่นยอ้นเวลากลบัไปจนีเมื�อสมยักอ่น 
 

 
 

ซึ�งยา่นเมอืงเกา่นี�มชีื�อเสยีงจากคูคลองและสะพานที�มอียู่มากมาย จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิ
สแหง่ตะวนัออก" และยงัเป็นเมอืงมรดกโลกอกีดว้ย 
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คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุี�ปลาแซลมอน (3) 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Green Melody Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�สาม ภูเขาหมิะมงักรหยก (ราคาทวัรน์ี�รวมคา่กระเชา้ขึ�น-ลง) – โชวจ์างอี�โหม่ว (Option Show) – 
อทุยานนํ�าหยก – เมอืงฉูฉ่ง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู ่ภูเขาหมิะมงักรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)ขึ�นสู่จุดชมววิ
บนยอดเขาที�ความสงูกวา่ 3,356 เมตร และสงูกวา่ระดบันํ�าทะเลถงึ 4,506 เมตร เพื�อชมววิทวิทศัน์
และธรรมชาตบินจดุที�สวยงามที�สดุ ตลอดสองขา้งทางที�ข ึ�นยอดเขา ท่านจะไดช้ื�นชมและดื�มดํ�ากบั
ความหนาวเย็นของธรรมชาตภิเูขาหมิะมังกรหยกแหง่นี�ตั �งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี�เจียง 
มเีทอืกเขาทั�งหมด 13 ลกูโดยยอดเขาที�สงูที�สุดนั�นสูงถงึ 5,596 เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล จงึมีหมิะปกคลุม
ตลอดปี ทวิเขาแหง่นี�ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั �งหบุหว้ย ธารนํ�า แนวผา และทุง่หญา้นาซ ีทวิเขา
แห่งนี�เมื�อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรกําลังเลื�อย สขีาวของหมิะที�ปกคลมุอยู่นั �นดูราวกับ
หยกขาว ที�ตัดกับสนํี�าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาวบนฟากฟ้า  
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ในกรณทีี�มีการประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื�องมาจาก อาทเิช่น สภาพแวดลอ้ม 
สภาพอากาศ การปิดบํารุงซอ่มแซม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมไป
ยัง ทุ่งหญา้หยุนซันผิง (Yun Shan Ping) หรือ ทุ่งหญา้หวนิซันผงแทนนําท่านโดยสาร
กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ทุ่งหญา้หยุนซนัผงิ (Yun Shan Ping)เป็นทุ่งหญา้ที�มีความสูงประมาณ 
3,205 เมตร รายลอ้มไปดว้ยตน้สน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขา้หมิะมังกรหยก นําทุกท่านอสิระ

ตามอัธยาศัย เที�ยวชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับความสวยงามที�เหมือนหลุดออกมาจาก
ภาพวาด  

 

 
 
Option Show:โชวจ์างอี�โหม่ว (Impression Lijiang) 
หมายเหตุ: หากท่านใดสนใจเลอืกชมโชวเ์พิ�มเตมิสามารถตดิต่อไดท้ี�หวัหนา้ทวัร ์โดยมคี่าใชจ้่าย
เพิ�มเติมท่านละ 1,500 บาท และสําหรบัท่านใดที�ไม่ไดเ้ลอืกซื�อชมโชวน์ี� สามารถเก็บภาพความ
ประทบัใจ หรอืชมววิทวิทศันไ์ดต้ามอธัยาศยั 

 โชวจ์างอี�โหม่ว (Impression Lijiang)ซึ�งกํากบัการแสดงโดยจาง อี� โหมว ผูกํ้ากบัชาวจนี
ที�มชีื�อเสยีงกอ้งโลก ซึ�งจาง อี� โหมว ไดเ้นรมติเวทกีารแสดงกลางแจง้ขึ�นมาบนความสูงกวา่ 3,000 
เมตร เหนือระดับนํ�าทะเล โดยมภีูเขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ�งการแสดงนี�ไดใ้ช้

นกัแสดงซึ�งเป็นชาวบา้นกวา่ 600 ชวีติ มาโชวร์อ้ง เตน้ เลน่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแตง่
กายแบบสวยงามอลงัการ ซึ�งเนื�อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื�องราว ใหไ้ดร้บัรูถ้งึวถิชีวีติ 
ความเป็นอยู่ ของชนเผา่ตา่งๆในเมืองลี�เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ที�ยิ�งใหญ่ตระการ
ตาเป็นอย่างยิ�ง 
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ในกรณีที�มีการประกาศปิดใหบ้ริการชมโชว์จางอี�โหม่ว อันเนื�อ งมาจาก อาทิเช่น 
สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือในวันที� 20 – 30 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบํารุง
ซ่อมแซม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนโปรแกรม นําท่าน ชมโชว ์Echoes of 
Shangri La แทน 

 
   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สกุี�เห็ดไกด่ํา (5) 
บา่ย นําทกุทา่นสู่ อทุยานนํ�าหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ในลี�เจียง เป็นหัวใจ

ทางดา้นวัฒนธรรมของชนเผ่านาซ ีมคีวามกลมกลนืกับธรรมชาตทิี�งดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มีรูปปั�น
แกะสลักดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และนํ�าตกมังกรที�ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น 3 
ชั �น ชั �นแรกมีชื�อวา่มังกรออกถํ�า ชั �นที�สองชื�อมังกรเลน่นํ�า ชั �นที�สามชื�อมังกรโบยบนิ และยังมีตน้ไมเ้ทวดา ซึ�ง
เป็นที�สักการะบูชาของคนในพื�นที�นั �นโดยมีอายุมากกวา่ 500 ปี และแหล่งนํ�าภายในอุทยานยังมีอุณหภูมิที�
เหมาะแกก่ารเลี�ยงปลาแซลมอน ทางอุทยานจงึไดนํ้าปลาแซลมอลมาเลี�ยงไว ้ทา่นจะเห็นเหลา่ปลาแซลมอน
ทั�งสดํีาและสทีองวา่ยอยู่ในสระนํ�าของอทุยาน 

 

 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่เมอืงฉูฉ่ง(Chuxiong)เมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมงิ–ตา้หลี� ซึ�งเป็นเขตปกครอง
ตนเองชนเผ่าอี� (Yi Ren) หนึ�งใน 56 ชนเผ่าของจนี  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6) 
 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั... Jian Hua Hotelระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 
 
 
 

วนัที�สี� เมอืงคนุหมงิ– วดัหยวนทง – ประตมูา้ทองไกห่ยก – ถนนคนเดนิหนานผงิเจยี–สนามบนิฉางซุย – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นเดนิทางสู่ วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple)ซึ�งถอืไดว้่าเป็นวดัที�ใหญท่ี�สุด อกีท ั�งยงัถอืได้
ว่าเป็นวดัที�เก่าแก่ที�สุดในมณฑลยูนนานอายุราวๆประมาณ 1,200 ปีวัดแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในสมัย
ราชวงศถ์ัง นําทา่นเดนิเยี�ยมชมภายในวดั ที�กลางลานประกอบไปดว้ยสระนํ�าขนาดใหญ่สมีรกต ตรงกลาง
สระมศีาลาแปดเหลี�ยมพรอ้มกับสะพานเชื�อมซึ�งทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยี�ยมชมไดอ้กีดว้ย  
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และวัดแห่งนี�ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึ�งเป็นที�ประดิษฐานพระพุทธชินราช
แบบจําลองซึ�งไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บา่ย นําท่านแวะชอ้ปปิ�ง รา้นบวัหมิะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที�รูจ้ักกันดีในชื�อ “บัวหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้น

รักษาแผลไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ประตมูา้ทอง
ไกห่ยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ�งเป็นประตูศักดิ�สทิธ ิ�คู่บา้นคู่เมืองของ
อาณาจักรยูนนานโบราณเชื�อวา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี� แลว้จะทําใหศ้ริมิงคลเพิ�มขึ�นทวคีณู 

 

 

นําทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปปิ� งหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรือที�รูจ้ักกันในอกีชื�อเรียก 
‘ถนนคนเดนิจนิปี� ลู่ (Jin Bi Square)’ถอืว่าเป็นถนนที�เก่าแก่ที�สุดในคุนหมงิ ถนนจนิปี� ลู่ ตั�งอยู่ใจกลาง
เมอืงคนุหมงิ ความพเิศษของสถานที�แหง่นี�คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึ�ง
ภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและปี� จีจงึเอาคําย่อ “จนิปี� ”มาขนานนามถนนว่าจนิปี� ลู่ซ ึ�งก็คือ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)
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มรกต” ซุม้จนิหม่าและซุม้ปี�จเีร ิ�มสรา้งขึ�นในรัชศกซวเต๋อราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบันนี�มปีระวัตริ่วม 400 ปี เล่ากัน
วา่สิ�งที�น่าอัศจรรยค์อื ทกุ 60 ปี จะมตีอนเย็นวนัหนึ�งที�ตะวนัยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคุนห
มงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที�เพิ�งโผล่ขึ�นทางตะวนัออกของคนุหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไก่
มรกตพอด ีทําใหเ้กดิทศันยีภาพอศัจรรยล์กัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” นําทุกท่านอสิระ
ตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี� หรือจะสามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของ
ถนนคนเดนิในเมืองคนุหมงิ ซมึซับวธิชีวีติของคนทอ้งถิ�นในย่านนี� 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.30น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสายการบนิลคักี�แอรเ์ที�ยวบนิที� 8L801(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ั�วโมง 

15 นาท)ี 

19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั �งก่อนทําการออกตั�วเนื�องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาไมร่วม
ต ั�วเครื�องบนิ 

13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

18 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

20 – 23 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

23 – 26 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

25 – 28 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

27 – 30 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

17 – 20 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,999 14,999 4,999 6,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 
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29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999 

01 – 04 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

08 – 11 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

11 – 14 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

15 – 18 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

18 – 21 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

22 – 25 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,999 16,999 4,999 8,999 

29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 

31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 17,999 20,999 4,999 12,999 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 

** อตัราค่าบรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมที�พักอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลัก 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ

ตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบั

ราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื�อร่วมโปรโมทสนิคา้พื�นเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรียนชี�แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อข ึ�นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ 
ทั�งสิ�น และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจาก
คณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
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 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการ
ใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์คนขับรถ และมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื�นวซี่ากรุ๊ปท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั�งแรก) 

(สําหรับหนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั�น) 

คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ท่องเที�ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซี่า

หนา้ด่าน หรอืวซ่ีากรุ๊ป) 

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

เง ื�อนไขการจอง และ การชาํระคา่บรกิาร 

 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เทา่นั �น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที�กําหนด และหากท่าน

มคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที�ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อีกครั�ง กรณีที�คณะเต็ม มีควิรอ 

(Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการใหส้ทิธิ�ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที�ทํารายการ

จองเขา้มาตามลําดับ เนื�องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมีที�นั�งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรณุาชําระค่าทัวรส์ว่นที�เหลอืทั�งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั �ง กรณีที�อยู่ในชว่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ที�ทําให ้

ทางบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที�กําหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว

สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื�อน หรือ เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว

หรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั �นทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง

โทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิ

คา่บรกิารต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารที�ตอ้งการใหน้ําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี� 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
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2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั�งหมด 

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแลว้เนื�องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที�ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเที�ยว เชน่ การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พัก เป็นตน้ ** 

**เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั�น จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั �งส ิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนื

เงนิท ั�งหมดใหก้บัท่านทกุกรณี** 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือค่าบรกิารทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�

กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน 

กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวซี่า แต่หากทาง

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิท

กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณทีี�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�ไม่คนืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน

หนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด 

โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�

รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยุดทําการของทางบรษัิท 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ 

 

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวซี่าแบบหมู่คณะเท่านั�นกรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั�งหมด 

เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. การยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้า

หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนี แบบหมูค่ณะ 

สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอื

ถอืไม่สามารถใชไ้ด)้มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไม่ตํ�ากวา่ 2 

หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่

เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุม่ถงึ 18ปีบรบิูรณ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออก

โดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั �งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง

ของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 

-กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ(ของมารดา) ใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนา

หนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของบดิา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),

สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
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3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายตุํ�ากวา่ 18 ปี 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซี่าที�ไดก้ล่าวมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�นจาก

ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ี�ดลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 

** เอกสารที�ใชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ปสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลาท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั�นเป็น
ผูก้ําหนดจงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหนั ** 

 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 

 

1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 

2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ�สําหรับผูเ้ดนิทางที�ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที�ท่านถือ

หนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะ

ทัวรอ์ันมวีัตถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชื�อมโยงเกี�ยวกับการขออนุญาตการใช ้

หนังสอืเดนิทางพเิศษอื�นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั�งประเทศไทยขาออก 

และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที�จะเกดิขึ�นในส่วน

นี� และ ทัวร์นี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั �งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด 

หรือถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั �งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื

เดนิทางเลขที�วซีา่ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ 

และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืส่วนที�เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั�งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั �น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�ว

เครื�องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ ที�ทําใหต้น้ทุนสงูข ึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั �น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�

เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม

ขอ้ตกลงแก่คูค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อช ิ�น และ

รวมกันทกุชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. ส ิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 
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12. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั�งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายที�เกดิข ึ�นจรงิทั�งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณี

ที�เกดิเหตุการณ์นี�ข ึ�น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 

 


