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วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย – เมอืงคุนหมงิ(-/-/-) 

 
18.00  นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูมชิั �น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกี�

แอรซ์ึ�งจะมีเจา้หนา้ที�คอยตอ้นรับ และบรกิารชว่ยเหลอืเรื�องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทั�งเช็คอนิรับบัตรที�นั�งบน
เครื�องบนิ 
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20.55  บนิลัดฟ้าสู่ประเทศจนี เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิลคักี�แอร(์8L)เที�ยวบนิที� 8L802 
23.50  เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุยประเทศจนี เมอืงคุนหมิง (เวลาที�ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั�วโมง) หลังจาก

ผ่านขั �นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สู่โรงแรมที�พัก 
เมอืงคนุหมงิ เมอืงที�ไดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิดว้ยที�วา่ มีสภาพอากาศที�เย็นสบายตลอดทั�ง
ปี 

 
พกัที� WAN JIN AN HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�สอง สวนนํ�าตกคุนหมงิ– วดัหยวนทง–ไรส่ตรอเบอรี�–เมอืงตงชวน–แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน
(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ สวนนํ�าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park)ซึ�งถอืไดว้่าเป็นสวนสาธารณะใจกลาง

เมอืงที�มขีนาดใหญ ่และกําลังเป็นที�นยิมในหมู่นักทอ่งเที�ยวหรอืแมก้ระทั�งชาวเมืองคนุหมงิ ภายในสวนสาธารณะ
แห่งนี�ประกอบไปดว้ยนํ�าตกขนาดใหญม่ีความกวา้ง 400 เมตร มคีวามสงูถงึ 12.5 เมตรโดยประมาณ ซึ�งถือไดว้่า
เป็นผลงานความงามที�เกดิจากมนุษย์สรา้งขึ�น โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 3 ปี กับงบประมาณ 600 ลา้น
บาทจงึทําใหส้วนสาธารณะแห่งนี�จงึดงึดูดใหนั้กทอ่งเที�ยวตา่งๆมากมายนยิมมาเยี�ยมชม 
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 นําทา่นเขา้ชมวดัหยวนทง(Yuantong Temple)ซึ�งเป็นวัดที�ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั �งอยู่ที�ถนน

หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในคุนหมงิอายุเก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื�น
สวยงามกลางลานมีสระนํ�าขนาดใหญ่มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี�ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็นอาคาร
สรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จําลอง)ซึ�งพลเอกเกรียงศักดิ�ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที�15 
ของไทยใหอั้ญเชญิไปประดษิฐานไว ้

 

 
  
 นําทา่นเยี�ยมชม ไร่สตรอเบอรี� (Strawberry Farm)ใหทุ้กท่านไดล้องชมิสตรอเบอรี�สดๆจากทางไร่ อกีทั�ง

ทกุทา่นยังไดช้มวธิกีารปลกู และการดูแลรักษาที�กอ่ใหเ้กดิผลสตรอเบอรี�ขนาดใหญ ่หวานหอมชวนน่ารับประทาน 
จนเป็นที�ชื�นชอบของชาวจนีและชาวต่างชาต ิรวมถงึยังเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอีกดว้ย นําทุกท่านเลอืก
เก็บสตรอเบอรี� และเลอืกชมิสตรอเบอรี�จากภายในไร่ หรอืทุกท่านสามารถเลอืกซื�อกลบัเป็นของฝาก 
ราคาโดยประมาณกโิลละ 40 หยวน**(ช่วงเวลาที�ผลสตอเบอรี�จะสามารถเก็บได ้ขึ�นอยู่กบัสภาพ
อากาศในแต่ละฤดูกาล ในกรณีที�ผลสตอเบอรี�ไม่สามารถเก็บได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ�งดการ
เปลี�ยนแปลงรายการแทนรายการดงักลา่ว และไม่คนืเงนิเนื�องจากไร่สตอเบอรี�แหง่นี�ไม่มคีา่เขา้)** 
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เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูขนมจนีขา้มสะพาน(2) 
 

 ในมณฑลยูนนานขนมจีนขา้มสะพานยูนนานจะเป็นอาหารที�ชาว
ยูนนานนยิมที�สดุชาวยูนนานรับประทานขนมจีนดว้ยหลายวธิซี ึ�งรวมทั�ง
การลวกผัดตม้และยําดว้ยแตข่นมจนีขา้มสะพานจะเป็นที�นยิมที�สุดและมี
ชื�อเสยีงมากที�สุดสิ�งสําคัญของขนมจนีขา้มสะพานก็คือนํ�าซุปซึ�งตุ๋นจาก
ซี�โครงหมูไก่และแฮมเป็นเวลานาน ส่วนเสน้ขนมจีนนั�นทํามาจากขา้ว
วธิกีารรับประทานเริ�มจากเทนํ�าแกงใส่ชามขนมจีนที�ลวกเสน้ไวแ้ลว้
หลังจากนั�นเตมิเนื�อสัตวต์่างๆ ไขน่กกระทาเขา้ไปใสข่งิตน้หอมและผักชี
จะไดข้นมจนีขา้มสะพานที�แสนอร่อย 

 
 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู่ เมอืงตงชวน (Dongchuan)หรอืที�รูจ้ักกันในชื�อ หงถูต่ี� ซึ�งแปลวา่แผ่นดนิสแีดง เมืองตงชวน

ตั�งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉยีงเหนอืของมณฑลยูนหนาน มีภมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพื�นเมืองส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพปลูกขา้วสาล ีมันสําปะหลัง ผักต่างๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืว่าเป็นจุดท่องเที�ยว
ไฮไลทอ์กีหนึ�งแหง่ของคนุหมงิ เป็นจดุที�นักทอ่งเที�ยวนยิมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที�สวยงาม นําท่านชมววิทวิทัศน์
ของ  

 

 
 
 ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน(Dongchuan Red Land)ตั �งอยู่ในเขตเมืองตงชวนทางตอนเหนอืของคนุหมงิพื�นแผ่นดนิ

ที�เป็นเนื�อดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตเุหล็กและแร่ธาตอุื�นๆในเนื�อดนิพื�นที�บรเิวณนี�จงึเกดิเป็นทัศนียภาพ
ที�สวยงามสสีันสดใสน่าสนใจเนนิเขาสแีดงเขม้ตัดสลับกับดอกไมห้ลากสสีันในทอ้งทุง่ไร่นาเกษตรกรพชืผักที�ปลูกใน
บรเิวณพื�นที�นี�ไดแ้ก่พวกมันฝรั�งขา้วโอ๊ตขา้วโพดและอื�นๆสสัีนของพืชผักพวกนี�อีกทั �งขนาดของตน้ที�แตกต่างกันไป
ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงามแปลกตาและเมื�อถงึฤดเูก็บเกี�ยวพื�นดนิสแีดงฉานก็เผยโฉมออกมาใหเ้หน็เป็นความสวยงามไป
อกีแบบเป็นจดุชมววิที�นักถา่ยภาพและนักทอ่งเที�ยวตอ้งมาเยอืน 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (3) 
พกัที� WAN JIN AN HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�สาม ภูเขาหมิะเจยีวจื�อ (รวมค่ารถแบตเตอรี�+กระเชา้) – เมอืงคนุหมงิ – ประตมูา้ทองและประตไูกห่ยก – ช้

อปปิ� งหนานผงิเจยี – รา้นบวัหมิะ (B/L/D) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอลู่ชว่น ซึ�งอยู่ทางภาคเหนอืของเมอืงคุนหมงิ เป็นที�ตั �งของ ภูเขาหมิะเจยีวจื�อ (JiaoZi 

Mountain) ภเูขาหมิะแหง่เมอืงคุนหมงิ สถานที�เที�ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที�เพิ�งมีการสรา้งกระเชา้ขึ�น
บนยอดเขาในปี 2555(รวมรถแบตเตอรี� และกระเชา้แลว้) 

 

 
  
 พเิศษ!! นําทา่นขึ�นรถแบตเตอรี�ของทางอุทยาน(ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 20 นาท)ี จากน ั�นนําทุกท่านน ั�ง

กระเชา้ชมววิทศันยีภาพโดยรอบๆ เพื�อขึ�นไปยงัดา้นบนหลังจากนั �นเดนิทางต่อดว้ยทางเทา้ที�ถูกจัดวางไว ้
อย่างดี ไปสู่จุดที�เด่นที�สุดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจียวจื�อ โดยมีระดับความสูงเหนือระดับนํ�าทะเล
ประมาณ4,223 เมตรโดยอีกหนึ�งที�ทําใหส้ถานที�แห่งนี�เป็นที�นิยมเนื�องจากสามารถมาเยี�ยมชมไดเ้กือบทั �งปี 
เนื�องจากในแตล่ะฤดูก็ใหท้า่นสัมผัสความงามที�แตกต่างอาทเิชน่ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิและฤดรูอ้นนั�นทุกท่านจะได ้
สัมผัสกับความสวยงาม ความสดชื�น ความสดใส ของดอกไมน้านาพรรณที�ผลบิานไปทั�วพื�นที�กว่า 32 ชนิด หรอื
แมก้ระทั�งในฤดหูนาวทกุทา่นก็จะสามารถพบเห็นความงามที�แตกตา่ง อาทเิชน่ สนตูเ้จยีน สนอาซาเรยี นํ�าตกและ
ลําธารที�จับตัวกันเป็นนํ�าแข็งเป็นรูปทรงต่างๆ และที�ถ ือว่าเป็นไฮไลท์ของที�นี�คือ ในช่วงเดือนเมษายน เป็น
ชว่งเวลาที�ดอกกุหลาบพันปีผลดิอกเบ่งบานไปทั�วภเูขาแหง่นี� **(ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)** 

 
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร (5) 
 
 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ประตูม้าทอง และประตูไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock 

Gates) ซึ�งเป็นประตศัูกด ิ�สทิธ ิ�คู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูนนานโบราณเชื�อวา่ใครไดล้อดประตแูห่งนี� แลว้จะทํา
ใหศ้ริมิงคลเพิ�มขึ�นทวคีณู 
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 นําทุกท่านเพลิดเพลนิ ชอ้ปปิ� งหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรือที�รูจั้กกันในอกีชื�อเรียก 

‘ถนนคนเดนิจนิปี� ลู่ (Jin Bi Square)’ถอืว่าเป็นถนนที�เก่าแก่ที�สุดในคุนหมงิ ถนนจนิปี�ลู่ ตั�งอยู่ใจกลางเมือง
คนุหมงิ ความพเิศษของสถานที�แห่งนี�คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตมูา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึ�งภาษาจีน
เรยีกวา่จนิหม่าและปี� จจีงึเอาคําย่อ “จนิปี� ”มาขนานนามถนนวา่จนิปี� ลู่ซึ�งก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก)่มรกต”ซุม้จนิหม่า
และซุม้ปี� จเีร ิ�มสรา้งขึ�นในรัชศกซวเต๋อราชวงศห์มงิถงึปัจจุบันนี�มปีระวัตร่ิวม 400 ปีเล่ากันวา่สิ�งที�น่าอัศจรรย์คอืทุก 
60 ปี ในยามเย็น ตะวนัยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคุนหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที�
เพิ�งโผ่ลขึ�นทางตะวนัออกของคุนหมิง ตรงซุ ้มม้าทองและซุม้ไก่มรกตพอดีทําให้เกดิทศันียภาพ
อศัจรรยล์กัษณะ“รศัมบีรรจบณม้าทองไก่มรกต”นําทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปปิ� งสนิคา้
มากมายตลอดถนนแห่งนี� หรือจะสามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมืองคุนหมงิ ซมึซับวธิชีีวติ
ของคนทอ้งถิ�นในย่านนี� 

 
 นําทา่นแวะชอ้ปปิ�ง รา้นบวัหมิะ ชมครีมเป่าซู่ถังหรือที�รูจั้กกันดีในชื�อ “บัวหมิะ”สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมผุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจําบา้น 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6) 
พกัที� YI SHANG HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี� เมอืงโบราณกวนตู ้–ภูเขาซซีาน (Option Tour) –สนามบนิฉางซุย – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ
(B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 
 นําทา่นสู่ย่านการคา้ของเมอืงโบราณกวนตูเ้ป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ไดรั้บการฟื�นฟูใหเ้ป็นแหล่งการคา้แหล่งซอ้ป

ปิ�งเสื�อผา้อาหารพื�นเมอืงขนมและลานเอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่พักผ่อนหย่อน
ใจในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณที�สรา้งขึ�นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน
สมัยก่อนส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบธเิบตและดา้นหลังของเมืองโบราณเป็นที�ตั �งของวัด
ลามะหรอืวัดธเิบตเมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที�มีหลากหลายชาติ
พันธแ์ตอ่ยู่ร่วมกันไดอ้ย่างกลมกลนื 

 
 Option เพิ�มเตมิ: ภูเขาซซีาน (Xishan Dragon Gate)นําท่านเดนิทางสู่ เขาซีซาน ตั�งห่างจากตัวเมือง

คนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นส่วนหนึ�งของวัดในลัทธเิต๋า สรา้งในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเสน้ทางตอ้ง
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ผ่านอุโมงคห์นิที�สกัดไวต้ามไหลเ่ขา พรอ้มชมศาลเจา้และวัดจีนลัทธเิต๋า ซึ�งสรา้งขึ�นดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้น
ที�มีประวตัคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี 

 

 
 
 นําทา่นเดนิลอด ประตมูังกรหลงเหมนิ ซึ�งสรา้งขึ�นในสมัยราชวงศห์มงิ เชื�อกันวา่เป็น ประตูแห่งความสริมิงคล ซึ�ง

ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตูแหง่นี� จะประสบแต่ความสําเร็จโชคด ีตอนลอดประตมัูงกรก็ตอ้งลบูลูกแกว้มังกรดว้ย 
กอ่นที�เราจะเดนิผ่านประตมัูงกรนี� ใหน้กึอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิ�งใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 ครั �ง ประตูแห่งนี�ตั �ง
เดน่เป็นสงา่อยู่รมิหนา้ผา  

  
 และการมาเที�ยวชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตยีนฉือ  เป็น

ทะเลสาบนํ�าจดืที�ใหญท่ี�สุดของมณฑลยูนนาน อยู่สูงกว่าระดับนํ�าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี�
กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี� แต่ตอนนี�เหลอืกวา้งแค่ประมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉอืนี� ไดช้ื�อว่า
เป็นทะเลสาบที�สวยมากจนถกูขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแห่งที�ราบสงู" ดว้ยความงดงามทําใหท้ะเลสาบแหง่นี�มี
ชื�อเสยีงโด่งดังจนไปเขา้หูพระนางซูสไีทเฮา แห่งราชวงศ์ชงิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี�มาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนื�องจากพระองคท์รงเป็นแมนจ ูกลัววา่หากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยทํารา้ย จงึ
ไดส้รา้ง ทะเลสาปคนุหมงิขึ�นที� นครหลวงปักกิ�ง ขึ�นแทน(ราคาทวัร ์800 บาท/ทา่นขอสงวนสทิธิ�เฉพาะท่าน
ที�สนใจเทา่น ั�น สามารถตดิตอ่ไดท้ี�ไกดท์อ้งถิ�นหรอืหวัหนา้ทวัร)์ 
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เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนูสกุ ี�เห็ดสมุนไพร(8) 
 

 เนื�องจากเมืองคุนหมิงมีเ ห็ดหลากหลายชนิดทําใหเ้มนูเห็ด
กลายเป็นเมนูยอดนยิมโดยขั �นตอนต่าง อาทเิช่น การเลือกผักและเลอืก
เครื�องเคยีงอื�นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจําส่วนตัวคอยบรกิารตลอด
เพื�อใหไ้ดคุ้ณภาพของรสชาติความอร่อย การรับประทานไดอ้ย่างถูกวธิี
ทา่นใดที�ชอบหรือไม่ชอบรับประทานเห็ดหากไดม้ีโอกาสมารับประทาน
รับรองไดว้า่จะหันมาหลงรักเห็ดกันเลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้า่อร่อยมริู ้
ลมืแน่นอน 

 

 
 ซึ�งทกุทา่นสามารถสัมผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มืองโบราณ ซมึซับความงามของชาวจนีในสมัยก่อนนําทุกท่าน

อสิระและเพลิดเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ� งมากมาย อาทเิช่น อาหารพื�นเมือง ขนม หรือสินคา้อื�นๆอกี
มากมาย 

 

 
 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่สนามบนิสนามบนิฉางซุย 
18.30 บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิลัคกี�แอร(์8L)เที�ยวบนิที�8L801 
19.45  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดี�ยว 

ราคาไมร่วมต ั�ว
เครื�องบนิ 

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 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

11,999 4,000 7,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

11,999 4,000 7,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

15 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

26 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 5,999 

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

ขอบพระคุณทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร ** 
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27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

29 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 9,999 4,000 5,999 

04 – 07 มนีาคม 2563 8,999 4,000 5,999 

05 – 08 มนีาคม 2563 9,999 4,000 5,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 9,999 4,000 5,999 

 

** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
** อตัรานี� ยงัไมร่วมค่าวซีา่กรุ๊ปทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น) 
สําหรบัเด็กอายุ 2-18 ปี จ่ายเพิ�ม 3,000 บาท/ทา่น 

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

 
 

 โรงแรมที�พักอาจมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลง

อตัราคา่บรกิาร เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง ** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 ค่าตั�วเครื�องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�มี 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พักตามที�ระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ      ค่าจา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการ
เดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 

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

คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยื�นวซี่ากรุ๊ปท่องเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอ้มเงนิมัดจําครั �งแรก) 

(สําหรับหนังสอื เดนิทางไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นั�น) 
คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,800 บาท(ในกรณีที�ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซี่า

หนา้ด่าน หรอืวซ่ีากรุ๊ป) 
คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไม่เชน่น ั�นทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจ่ายคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ี�

ถว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
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เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 
5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ทา่นทําจองวันที� 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที� 3 ก่อน
เวลา 14.00 น. เท่านั �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 ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์่วนที�เหลอืทั�งหมด ครบ 100%ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ�ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของ
ทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 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 ศุกร์ 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 หรอื เปลี�ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที�ยว
หรอืเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�ง เพื�อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั�นทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์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 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 

** ทั�งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�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** 
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3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจําหรือค่าบริการทั �งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็
ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 ทา่น ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที�มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�
กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิ เลื�อน หรอื เปลี�ยนแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ�มขึ�น เพื�อใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน 
กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�มีวซี่า แต่หากทาง
นักทอ่งเที�ยวหรือเอเย่นตท์กุท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิท
กําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี�จะใหบ้รกิารและดําเนนิการต่อไป 

5. ในกรณทีี�ลูกคา้ดําเนนิการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่ทัวรท์ี�ลกูคา้ชําระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หนึ�ง ยกเวน้ในกรณีที�วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมด 
โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ์ 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�นคาํรอ้งขอวซ่ีา ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการยื�นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั�นกรณีที�ท่านไม่สามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยื�นก่อน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด 
เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั�ว) จะตอ้งออกก่อนแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนื�องจากทา่นยื�นหลังคณะ  

2. การยื�นขอวซี่าท่องเที�ยวประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จําเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจรงิ หากท่านส่ง สําเนาหน้า
หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF.มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ย
แลว้ 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซี่าทอ่งเที�ยวประเทศจนี แบบหมู่คณะ สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอื
เดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกที�มรีูป) ชดัเจนโดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถ่ายจากมอื

ถอืไม่สามารถใชไ้ด)้มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไม่ตํ�ากว่า 2 
หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5เซนตเืมตร(ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพื�นสขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่
เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุม่ถงึ 18ปีบรบิรูณ์ 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที�ออก
โดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้นทั �งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง
ของบดิาและ มารดา, หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง 
-กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือาํเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),สําเนา
หนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบัมารดาจําเป็นตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ(ของบดิา) ให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ที�ออกโดยสํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ),
สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทางของบดิาและ มารดาหนังสอืรับรองค่าใช่จา่ย(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสจูบิตัร ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางอายตํุ�ากวา่ 18 ปี 
 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซี่าที�ไดก้ล่าวมานี� เป็นเพยีงขอ้มลูเบื�องตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทําขึ�นจาก
ประสบการณ์และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี�ดลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ ** 
 

** เอกสารที�ใชใ้นการทําวซี่ากรุ๊ปสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลาท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัตํารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ั�นเป็น
ผูก้ําหนดจงึอาจทําใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอื�นๆเพิ�มเติ�มกะทนัหนั ** 
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เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ท ี�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั �น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธ ิ�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 ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั�งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด 
หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั�งหมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ�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
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื�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�ทําใหต้น้ทุนสงูขึ�น 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั �น 

9. นักทอ่งเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที�
เกี�ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที�ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที�บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชําระตาม
ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิิตรต่อช ิ�น และ
รวมกันทกุชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า
ที�กําหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

11. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวร์นี� เป็นการชําระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที�ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซึ�งบางส่วนของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที�ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที�
ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย
เพิ�มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายที�เกดิข ึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณี
ที�เกดิเหตุการณ์นี�ข ึ�น ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 
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