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วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ 
 

18.00 น. นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิลัคกีแ้อร์
ซ ึง่จะมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับ และบรกิารช่วยเหลือเรื่องของกระเป๋าเดนิทาง พรอ้มทัง้เช็คอนิรับบัตรที่น่ังบน

เครือ่งบนิ  
20.55 น. บนิลัดฟ้าสูป่ระเทศจีน เมอืงคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L802 (ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 

นาท)ี 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฉางซุย ประเทศจีน เมอืงคนุหมงิ (เวลาทีป่ระเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก เมอืง
คนุหมงิ เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานามวา่ “เมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ ดว้ยทีว่า่ มสีภาพอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดท ัง้ปี  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Hang Li Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงตงชวน – แผน่ดนิสทีอง – ภูเขาเจ็ดสแีหง่ตงชวน – เมอืงคนุหมงิ – สวนน า้ตกคนุหมงิ    
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงตงชวน (Dongchuan) หรอืทีรู่จั้กกันในชือ่ หงถู่ตี ้ซ ึง่แปลว่าแผ่นดนิสแีดง เมอืงตงชวน

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนหนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซับซอ้น ชาวพื้นเมอืงส่วนใหญ่

ประกอบอาชพีปลกูขา้วสาล ีมันส าปะหลัง ผักต่างๆและดอกไมน้านาพันธุ ์และตงชวน ยังถอืว่าเป็นจุดท่องเทีย่วไฮไลท์
อกีหนึ่งแห่งของคุนหมงิ เป็นจุดทีนั่กท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม น าท่านชมววิทวิทัศน์ของ 
ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน (Dongchuan Red Land) ตั ้งอยู่ในเขตเมืองตงชวน ทางตอนเหนือของคุนหมิง พื้น

แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ พืน้ทีบ่รเิวณนีจ้งึ
เกดิเป็นทศันยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใสนา่สนใจ เนนิเขาสแีดงเขม้ ตดัสลบักบัดอกไมห้ลากสสีนัในทอ้งทุง่ไร่

นาเกษตรกร พชืผกัทีป่ลูกในบรเิวณพืน้ทีน่ ี ้ไดแ้ก ่มนัฝร ัง่ ขา้วโอต๊ ขา้วโพด และอืน่ๆ สสีนัของพชืผกัพวกนี ้
อกีท ัง้ขนาดของตน้ทีแ่ตกตา่งกนัไป ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม แปลกตา และเมือ่ถงึฤดูเก็บเกีย่ว พืน้ดนิสแีดง
ฉาน ก็เผยโฉมออกมาใหเ้หน็ เป็นความสวยงามไปอกีแบบ เป็นจุดชมววิทีนั่กถา่ยภาพและนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาเยอืน 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู ขนมจนีขา้มสะพาน (2) 
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ในมณฑลยูนนาน ขนมจนีขา้มสะพานยนูนานจะเป็นอาหารทีช่าว

ยนูนานนิยมทีส่ดุ ชาวยนูนานรับประทานขนมจนีดว้ยหลายวธิ ีซึง่รวมทัง้
การลวก ผัด ตม้ และย าดว้ย แต่ขนมจีนขา้มสะพานจะเป็นทีน่ิยมทีสุ่ด

และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุ ส ิง่ส าคัญของขนมจนีขา้มสะพานก็คอืน ้าซปุ ซึง่
ตุ๋นจากซีโ่ครงหมู ไก่และแฮมเป็นเวลานาน สว่นเสน้ขนมจีนนั้นท ามา
จากขา้ว วธิกีารรับประทานเริม่จากเทน ้าแกงใสช่ามขนมจนีทีล่วกเสน้ไว ้

แลว้ หลังจากนั้นเตมิเนื้อสัตวต์า่งๆ ไข่นกกระทาเขา้ไป ใสข่งิ ตน้หอม
และผักช ีจะไดข้นมจนีขา้มสะพานทีแ่สนอรอ่ย 

 

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Waterfall Park) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสวนสาธารณะใจกลาง

เมืองที่ม ีขนาดใหญ่ และก าลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวหรือแมก้ระทั่งชาวเมืองคุนหมิง ภายใน

สวนสาธารณะแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยน า้ตกขนาดใหญ่มคีวามกวา้ง 400 เมตร มคีวามสูงถงึ 12.5 เมตร
โดยประมาณ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นผลงานความงามทีเ่กดิจากมนุษยส์รา้งขึน้ โดยใชร้ะยะเวลาในการสรา้งกว่า 

3 ปี กบังบประมาณ 600 ลา้นบาท จงึท าใหส้วนสาธารณะแหง่นี้จงึดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งๆมากมายนิยมมา
เยีย่มชม 

 

 
  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (3) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yi Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สวนดอกไม ้ World Horti Expo Garden – ต าหนกัทองจนิเตีย้น – เมอืงโบราณกวนตู ้ – หมูบ่า้น
วฒันธรรมยนูนาน – รา้นบวัหมิะ  – ประตมูา้ทองไกห่ยก – ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม ้World horti Expo Garden ถอืวา่เป็นสวนพฤกษศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงแหง่เมอืง
คนุหมงิ ตัง้อยู่ในชานเมอืงทางตอนเหนือของเมอืงคุนหมงิ สวนแหง่นี้ถูกแบง่ออกเป็น หอ้งโถงนิทรรศการขนาด
ใหญ่หา้แหง่ สวนพเิศษเจ็ดแหง่และโชวร์มูกลางแจง้สามแหง่ หอ้งโถงนิทรรศการหา้แหง่ ไดแ้ก ่หอ้งโถงจนี หอ้ง

โถงระหว่างประเทศ หอ้งโถงมนุษยแ์ละธรรมชาติ หอ้งโถงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรอืนกระจก สวน
เจ็ดธีม ไดแ้ก่ สวนผักและผลไม ้สวนไผ่ สวนบอนไซ พชืสวน ชา สวนสมุนไพร สวนตน้ไมแ้ละสวนดอกไมท้ี่มี
ชือ่เสยีงและหนิแปลก ๆ นอกจากนี้ยังมกีาจัดแสดงสถาปัตยกรรมแตล่ะประเทศอกีดว้ย 
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น าทุกทา่นน ัง่รถแบตเตอรร์ี ่เพือ่เย ีย่มชมไปยงัจุด

ตา่งๆ อาทเิช่น จุดชมสวนดอกไมต้า่งๆ นานาชนดิ 
จุดชมสวนขนาดย่อม จุดชมนิทรรศการปตมิา
กรรมของแต่ละประเทศในบางประเทศ ได้แก่ 

ไตห้วนั ไทย อนิเดยี ธเิบต พมา่ เกาหล ีเป็นตน้ 
 
 

 
 
 

 
จากน ัน้น าทุกท่าน เก็บภาพความประทบัใจ และเยีย่มชมความงามของสวนดอกไมน้านาพนัธุท์ ีท่าง 
World Horti Expo Garden ไดท้ าการจดัแสดงใหไ้ดช้ม  
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หมายเหต:ุ ท ัง้นีใ้นแตล่ะเดอืนทางสวนดอกไม ้World Horti Expo Garden จะท าการปรบัเปลีย่นในการ
จดัแสดงดอกไมใ้นแตล่ะเดอืนแตกตา่งกนัออกไป โดยมรีายละเอยีดตามตารางการจดัแสดงดอกไม ้ดงันี ้ 

   

 
 

นอกจากนี ้น าทุกทา่นเยีย่มชมงานแกะสลกัน า้แข็งขนาดยอ่ม เป็นโดมจดัแสดงการแกะสลกัน า้แข็งรูป
ตา่งๆ โดยภายในนอกจากทกุทา่นสามารถเยีย่มชม และสมัผสัความหนาวแลว้ ยงัสามารถร่วมสนุกสไลด์
เดอรน์ า้แข็งไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(5) 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ต าหนกัทองจนิเตีย้น (Golden Temple หรอื Jin Dian) ต าหนักแห่งนี้ตัง้อยู่บนภูเขา      

หมงิฟ่งซาน ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาต าหนักแหง่นี้ไดรั้บการบรูณะโดย ออ๋ง หวชูนักุย้ สาเหตทุีท่ าให้
ต าหนกัแหง่นีถู้กเรยีกว่า ‘ต าหนกัทอง’ เนือ่งจากถูกสรา้งขึน้ดว้ยทองเหลอืงท ัง้หลงั มนี า้หนกักว่า 380 
ตนั ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสิง่ปลูกสรา้งทองเหลอืงทีใ่หญท่ีสุ่ดองจนี ทีส่ าคญัยงัเป็นสถานทีอ่นัศกัด ิส์ทิธ ิข์องชาว

จนีท ัง้อดตีและในปัจจุบนั ผูค้นสว่นใหญน่ยิมมากราบไหวข้อพรในดา้นสุขภาพ และการเงนิ 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้(Guandu Ancient Town) เมอืงโบราณขนาดใหญม่อีายรุาวๆหลาย

รอ้ยปี ทีแ่หง่นีส้รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรกัษส์ถาปัตยกรรมแบบจนีในสมยักอ่น  

 

 
 
ซึง่ทกุท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึมนตเ์สน่หส์ไตลเ์มอืงโบราณ ซมึซับความงามของชาวจีนในสมัยก่อน น าทุกทา่น
อสิระและเพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงมากมาย อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ขนม หรอืสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 
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น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมยนูนาน (Yunnan cultural village) หมูบ่า้นวัฒนธรรมยนูนาน ถอืวา่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกหนึ่งแห่งของเมืองคุนหมงิ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวัฒนธรรมของชนกลุ่มนอ้ย ภายใน
หมู่บา้นมกีารจ าลองบา้นของชนกลุ่มนอ้ยท ัง้ 26 ชนกลุ่มของมณฑลยูนนาน ทุกท่านสามารถสมัผสั

ขนบธรรมเนยีม และวถิชีวีติของชนกลุม่นอ้ยท ัง้ 26 ชนกลุม่เลยทเีดยีว นอกจากน ัน้ยงัมกีารแสดงเตน้ร า 
รอ้งเพลง และการละเลน่ของชนกลุม่นอ้ยทีห่าดไูดย้าก รวมท ัง้การเลน่น า้สงกรานตข์องชาวไทลือ้ ซึง่เป็น
หนึง่ในชนกลุม่นอ้ยของของมณฑลยูนนานอกีดว้ย 

 
 

น าทา่นแวะชอ้ปป้ิง รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผล

ไฟไหม ้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ประตูมา้ทองไก่หยก 
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(Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึง่เป็นประตูศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของอาณาจักรยูน
นานโบราณเชือ่วา่ใครไดล้อดประตแูหง่นี้ แลว้จะท าใหศ้ริมิงคลเพิม่ขึน้ทวคีณู 

 

 

น าทกุทา่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงหนานผงิเจยี (Nanping Business Street) หรอืทีรู่จั้กกันในอกีชือ่เรยีก ‘ถนน

คนเดนิจนิป้ีลู่ (Jin Bi Square)’ ถอืวา่เป็นถนนทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในคุนหมงิ ถนนจนิป้ีลู ่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงคุนหมงิ 
ความพเิศษของสถานทีแ่หง่นี้คอื ตอนกลางของถนนมซีุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึง่ภาษาจีนเรยีกว่า
จนิหม่าและป้ีจีจงึเอาค ายอ่ “จนิป้ี”มาขนานนามถนนวา่จนิป้ีลูซ่ ึง่ก็คอื“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จนิหมา่และซุม้

ป้ีจเีริม่สรา้งขึน้ในรัชศกซวเต๋อราชวงศห์มงิ ถงึปัจจุบนันี้มปีระวัตริ่วม 400 ปี เล่ากันวา่ส ิง่ทีน่่าอัศจรรยค์อื ทกุ 60 ปี 
จะมตีอนเย็นวนัหนึง่ทีต่ะวนัยอแสงยามสายณัหท์างตะวนัตกของคนุหมงิ มาบรรจบกบัพระจนัทรท์อแสงที่
เพิง่โผล่ขึน้ทางตะวนัออกของคนุหมงิ ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไก่มรกตพอด ีท าใหเ้กดิทศันยีภาพอศัจรรย ์

ลกัษณะ “รศัมบีรรจบ ณ มา้ทองไก่มรกต” น าทุกท่านอสิระตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย
ตลอดถนนแห่งนี้ หรือจะสามารถเดนิเล่นชมทัศนียภาพของถนนคนเดนิในเมอืงคุนหมงิ ซมึซับวธิชีวีติของคน
ทอ้งถิน่ในยา่นนี้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนีทอ้งถิน่ (7) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั... Yi Shang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ภูเขาซซีาน – วดัหยวนทง – สนามบนิฉางซุย คนุหมงิ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทุกทา่นเก็บภาพความประทับใจ ภูเขาซซีาน ตัง้หา่งจากตัวเมอืงคนุหมงิ 29 กโิลเมตร เป็นสว่นหนึ่งของวัดใน

ลัทธเิต๋า สรา้งในชว่ง ค.ศ.1718-1843 บางชว่งของเสน้ทางตอ้งผ่านอุโมงคห์นิทีส่กัดไวต้ามไหล่เขา พรอ้มชม
ศาลเจา้และวัดจนีลัทธเิตา๋ ซึง่สรา้งขึน้ดว้ยแรงศรัทธาของชาวบา้นทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี  
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อกีทัง้ยงีมปีระตูมังกรหลงเหมนิ ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ เชือ่กันว่าเป็น ประตูแหง่ความสริมิงคล 
ซึง่ถา้ผูใ้ดไดเ้ดนิลอดผ่านประตแูหง่นี้ จะประสบแตค่วามส าเร็จโชคด ีตอนลอดประตมูังกรก็ตอ้งลบูลกูแกว้

มังกรดว้ย ก่อนทีเ่ราจะเดนิผ่านประตูมังกรนี้ ใหน้ึกอธษิฐานในใจอยากไดส้ ิง่ใด เดนิผ่านเขา้ไปก็แตะ 1 
ครัง้ ประตแูหง่นี้ตัง้เดน่เป็นสง่าอยูร่มิหนา้ผา  
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และการมาเที่ยวชมเขาซซีานท่านจะไดช้มความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมงิ หรอื ทะเลสาบเตียนฉือ  เป็น
ทะเลสาบน ้าจืดทีใ่หญ่ทีส่ดุของมณฑลยูนนาน อยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแหง่นี้

กวา้งขวางถงึหา้รอ้ยลี ้แตต่อนนี้เหลอืกวา้งแคป่ระมาณสามรอ้ยกวา่ตารางกโิลเมตร ทะเลสาบเตยีนฉือนี้ ไดช้ือ่ว่า
เป็นทะเลสาบทีส่วยมากจนถูกขนานนามวา่ "ไขมุ่กทอแสงแหง่ทีร่าบสูง" ดว้ยความงดงามท าใหท้ะเลสาบแหง่นี้

มชี ือ่เสยีงโด่งดังจนไปเขา้หพูระนางซูสไีทเฮา แหง่ราชวงศช์งิ พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแหง่นี้มาก แต่ไม่
สามารถมาถงึได ้เนื่องจากพระองคท์รงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดนิทางไปยังทะเลสาบจะถกูชนกลุม่นอ้ยท ารา้ย จงึ
ไดส้รา้ง ทะเลสาปคุนหมงิขึน้ที ่นครหลวงปักกิง่ ขึน้แทน ** ราคาทวัรน์ีย้งัไม่รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ และรถ

แบตเตอรี ่ภูเขาซซีาน 800 บาท/ทา่น หากทา่นใดสนใจขึน้ไปยงัภูเขาซซีาน สามารถตดิตอ่ไดท้ีไ่กด ์
ทอ้งถิน่หรอืหวัหนา้ทวัร ์หรอืส าหรบัทา่นทีไ่ม่ไดซ้ือ้ทวัรเ์พิม่สามารถอสิระชอ้ปป้ิงรอคณะไดท้ี ่“ถนนคน
เดนิฉาหม่าฮ ัว่เจยีลู่” ทกุทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหาร ขนม หรอืสนิคา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิไปกบั

ถนนคนเดนิแบบทอ้งถิน่ ** 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึง่ถอืไดว้า่เป็นวดัทีใ่หญท่ีสุ่ด อกีท ัง้ยงัถอืไดว้า่เป็น

วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในมณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 1,200 ปี วัดแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศถั์ง น าทา่น
เดนิเยีย่มชมภายในวดั ทีก่ลางลานประกอบไปดว้ยสระน ้าขนาดใหญ่สมีรกต ตรงกลางสระมศีาลาแปดเหลีย่ม
พรอ้มกับสะพานเชือ่มซึง่ทา่นสามารถเดนิขา้มไปเยีย่มชมไดอ้กีดว้ย  

 

 
 

และวัดแหง่นี้ทางดา้นหลังของวัดจะเป็นอาคารสรา้งใหม่ ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธชนิราชแบบจ าลอง ซึง่
ไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุกีเ้ห็ดสมุนไพร (9) 

เนื่องจากเมืองคุนหมิงมีเห็ดหลากหลายชนิด  ท าใหเ้มนูเห็ด

กลายเป็นเมนูยอดนยิม โดยขัน้ตอนตา่งๆ อาทเิชน่ การเลอืกผักและเลอืก
เครื่องเคียงอื่นๆ การปรุง จะมีพนักงานประจ าส่วนตัวคอยบรกิารตลอด 
เพือ่ใหไ้ดคุ้ณภาพของรสชาตคิวามอร่อย การรับประทานไดอ้ย่างถูกวธิี 

ท่านใดที่ชอบหรอืไม่ชอบรับประทานเห็ดหากไดม้ีโอกาสมารับประทาน
รับรองไดว้า่จะหนัมาหลงรักเห็ดกันเลยทเีดยีว เพราะรับรองไดว้่าอรอ่ยมริู ้
ลมืแน่นอน 

 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.30 น. บนิลัดฟ้าสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L801  

(ใชร้ะยะเวลาบนิ 2 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 
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19.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทัวร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาไมร่วม

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

01 – 04 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

02 – 05 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

06 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

07 – 10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

08 – 11 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

09 – 12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

10 – 13 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

11 – 14 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

15 – 18 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

16 – 19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

18 – 21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

19 – 22 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

20 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

21 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

22 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
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23 – 26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

24 – 27 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

26 – 29 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

27 – 30 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

28 – 31 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

01 – 04 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

02 – 05 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

03 – 06 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

04 – 07 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

05 – 08 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

26 – 29 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

27 – 30 สงิหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

28 – 31 สงิหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

01 – 04 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

02 – 05 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

03 – 06 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

04 – 07 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

05 – 08 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

06 – 09 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

07 – 10 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 
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08 – 11 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

09 – 12 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

10 – 13 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

11 – 14 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

12 – 15 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

13 – 16 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

14 – 17 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

15 – 18 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

16 – 19 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

17 – 20 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

18 – 21 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

19 - 22 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

20 – 23 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

21 – 24 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

22 – 25 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

23 – 26 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

24 – 27 กนัยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

25 – 28 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

26 – 29 กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

27 - 30กนัยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562    8,999 11,999 2,999 5,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 



  

  -14-   

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท ** 

 

 โรงแรมทีพั่กอาจมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลัก 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    
 คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขับรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ทา่นละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวซีา่หนา้

ดา่น หรอืวซีา่กรุ๊ป) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 

3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิ

อัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ี

รายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ 

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 
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2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เช่น 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุกกรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดย

ทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า และ อย่างนอ้ย 

21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีที่

วซีา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 

– 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวีซา่แบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรือ หลัง คณะ และ

หากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) 

จะตอ้งออกกอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. การยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่วประเทศจนีแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ หากท่านสง่ ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้

แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถ

ใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน  
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2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขต

หรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรอง

ค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของ

บดิา และ มารดา หนังสอืรับรองค่าใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
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** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และระเบยีบ

ของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศ

ปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจ
ท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมีวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดย

ไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผา่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ 

เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่

ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซี่า 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้ม

การช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท 

เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

บรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผา่น เกดิอุบตัภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทวัรเ์ฉพาะ

สว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผกูขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 


