
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุย คุนหมิง 

��.�� น. นดัหมายคณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิชั�น � ประตูทางเขา้หมายเลข � เคาน์เตอร์ Q สายการบินลคักี�แอร์ซึ& ง
จะมีเจา้หนา้ที&คอยตอ้นรับ และบริการช่วยเหลือเรื&องของกระเป๋าเดินทาง พร้อมทั�งเชค็อินรับบตัรที&นั&งบนเครื&องบิน  

 �.!! น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศจีน เมืองคุนหมงิ โดย สายการบนิลคักี&แอร์ เที&ยวบินที& 8L802 (ใช้ระยะเวลาบิน   ชั1วโมง �! นาท)ี 
23.50 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซุย ประเทศจีน เมืองคุนหมิง (เวลาที&ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 4 ชั&วโมง) หลงัจากผ่าน

ขั�นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสมัภาระ 
พร้อมออกเดินทางเขา้สู่โรงแรมที&พกั เมืองคุนหมิง เมืองที&ไดรั้บการขนานามว่า “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ดว้ยที&ว่า มี
สภาพอากาศที1เยน็สบายตลอดทั&งปี  
นําท่านเข้าสู่ที1พกั... Hui Shang Hotel ระดบั O ดาว หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที1สอง เมืองต้าหลี1 – เจดย์ีสามองค์ (ผ่านชม) – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – เมืองลี1เจยีง – เมืองเก่าลี1เจยีง    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (�) 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี1 (Dali) เมืองที&เก่าแก่และมีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนาน ตั�งอยูบ่ริเวณที&ราบลุ่มระหวา่ง
ทะเลสาบเอ๋อไห่ และเทือกเขาชงัชา้น ซึ& งมีภูเขามงักรหยกอยูท่างดา้นตะวนัตกของเมือง มีการยืนยนัมาแลว้ว่าเมื&อ
สมยัก่อนเมืองนี� เคยเป็นดินแดนซึ& งเคยมีมนุษยที์&มีอารยธรรมอาศยัอยูร่าวๆ <,>>> ปีก่อน เมืองนี� มีชื&อเสียงในฐานะ
เป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิด ซึ& งนาํไปใชใ้นการก่อสร้างและประดบัตกแต่งอาคาร รวมถึงธรรมชาติและ
วิวทิวทศัน์ของทะเลสาบและขนุเขาที&งดงาม ระหว่างทางท่านจะได ้ผ่านชม เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ1น (Three 
Pagodas) ซึ& งเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองตา้หลี& ตั�งตระหง่านเผชิญหนา้กบัทะเลสาบ ชาวเมืองมีความเชื&อวา่เจดียท์ ั�งสาม
มีความศกัดิB สิทธิB  เนื&องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 4D<E บา้นเรื&อนต่างๆ ต่าก็เสียหายพงัทลาย ยกเวน้เจดีย์
สามองคนี์� ที&ไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆเลย ซึ& งเจดียส์ามองคจ์ะอยูห่่างไปทางเหนือของเมืองเก่าตา้หลี&ประมาณหนึ&ง
กิโลเมตร โดยเจดียท์ั�งสามก่อสร้างดว้ยอิฐ องคใ์หญ่ที&สุดและเป็นองคป์ระธาน 4F ชั�นอยูต่รงกลาง มีรูปทรงสี&เหลี&ยม 
สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื&อสร้างอาณาจกัรตา้หลี&เมื&อประมาณ 4,>>> ปีที&ผ่านมา ส่วนเจดียอี์กสององค ์สร้างใน
สมยัราชวงศซ์อ้ง  

 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple) หรือที&รู้จกักนัในอีกชื&อ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย โดยมี
ตาํนานกล่าววา่ วดัแห่งนี� มีตั�งแต่สมยัราชวงศถ์งั ในตอนนั�นเองเจา้แม่กวนอิมไดแ้ปลงกายเป็นหญิงชราแบกกอ้นหิน
ใหญ่ไวข้า้งหลงั ขวางเหล่าทหารไม่ใหส้ามารถเขา้มาตีเมืองตา้หลี&ได ้เมื&อเหล่าทหารเห็นวา่แมแ้ต่หญิงชรายงัแขง็แรง
มากขนาดนี�  คนหนุ่มสาวย่อมม่แรงต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงทาํให้ทหารขา้ศึกต้องยกทพักลบัไป ทาํให้
ชาวเมืองรู้สึกศรัทธาจึงร่วมกนัก่อสร้างวดัแห่งนี� ขึ�นมาเพื&อเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั&นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลี1เจียง (Lijiang) ลี&เจียงเป็นเมืองเล็กๆ ตั�งอยูท่่ามกลางขุนเขาทางตอน
เหนือของตา้ลี& ซึ& งมีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ยาวนานกว่า K>> ปี บนความสูงประมาณ <,�>> เมตรจากระดบันํ� าทะเล 
ทาํให้มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี ลี&เจียงเป็นที&ตั�งถิ&นฐานของชนเผ่านาซี ที&อพยพมาจากทิเบต ซึ& งมีความน่าสนใจ
ตรงที&เผา่นาซีเป็นเผา่ที&หญิงเป็นใหญ่ ใหเ้วลาอิสระแก่ท่านไดเ้ดินชม เมืองเก่าลี1เจียง (Lijiang Old Town) หรือ เมือง
โบราณต้าเอี&ยนเจิ&น เมืองเก่าแก่อายกุว่า K>> ปี ซึ& งภายใน
เมืองเก่านั�นงดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตล์
จีนเก่าแก่ที&หาชมไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี 
บางหลงัเหมือนโรงเตีLยมโบราณที&เคยเห็นตามหนังจีน
ยอ้นยุค บา้นเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี&ยนให้กลายมา
เป็นร้านคา้ขายของมากมาย  นําทุกท่านอิสระช้อปปิ� ง
สินคา้พื�นเมือง และอาหารพื�นเมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้
สมัผสัการชอ้ปปิ� งที&แตกต่าง เปรียบเสมือนพาทุกท่านยอ้นเวลากลบัไปจีนเมื&อสมยัก่อน ซึ& งยา่นเมืองเก่านี� มีชื&อเสียง
จากคูคลองและสะพานที&มีอยูม่ากมาย จนไดรั้บการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวนัออก" และยงัเป็นเมืองมรดกโลก
อีกดว้ย 

คํ1า  บริการอาหารคํ1า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี&ปลาแซลมอน (`) 
นําท่านเข้าสู่ที1พกั... Green Melody Hotel ระดบั O ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที1สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทวัร์นี&รวมค่ากระเช้าขึ&น-ลง) – โชว์จางอี&โหม่ว (Option Show) – อุทยานนํ&าหยก – เมือง
ฉูฉ่ง 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (O) 
นาํท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) ขึ�นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที&
ความสูงกวา่ N,NEF เมตร และสูงกวา่ระดบันํ� าทะเลถึง �,E>F เมตร เพื&อชมวิวทิวทศัน์และธรรมชาติบนจุดที&สวยงาม
ที&สุด ตลอดสองขา้งทางที&ขึ�นยอดเขา ท่านจะไดชื้&นชมและดื&มดํ&ากบัความหนาวเยน็ของธรรมชาติ ภูเขาหิมะมงักร
หยกแห่งนี�ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี&เจียง มีเทือกเขาทั�งหมด 4N ลูกโดยยอดเขาที&สูงที&สุดนั�นสูงถึง 
E,EDF เมตร เหนือระดบันํ� าทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ทิวเขาแห่งนี�ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั�งหุบ
หว้ย ธารนํ� า แนวผา และทุ่งหญา้นาซี ทิวเขาแห่งนี� เมื&อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมงักรกาํลงัเลื�อย สี
ขาวของหิมะที&ปกคลุมอยูน่ั�นดูราวกบัหยกขาว ที&ตดักบัสีนํ�าเงินของทอ้งฟ้า คลา้ยมงักรขาวบนฟากฟ้า  

  
ในกรณีที&มีการประกาศปิดให้บริการกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนื&องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ การปิด
บาํรุงซ่อมแซม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ในการปรับเปลี&ยนโปรแกรมไปยงั ทุ่งหญา้หยุนซันผิง (Yun Shan Ping) 
หรือ ทุ่งหญ้าหวินซันผงแทน  
นําท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ทุ่งหญ้าหยุนซันผิง 
(Yun Shan Ping) เป็นทุ่งหญ้าที& มีความสูงประมาณ 
N,<>E เมตร รายลอ้มไปดว้ยตน้สน โดยมีฉากหลงัเป็นภู
เขา้หิมะมงักรหยก นาํทุกท่านอิสระตามอธัยาศยั เที&ยว
ชมธรรมชาติ ถ่ายรูปเป็นที&ระลึกกับความสวยงามที&
เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Option Show: โชว์จางอี&โหม่ว (Impression Lijiang)  
หมายเหตุ: หากท่านใดสนใจเลือกชมโชว์เพิ1มเติมสามารถติดต่อได้ที1หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ1มเติม ท่านละ 
�,!�� บาท และสําหรับท่านใดที1ไม่ได้เลือกซื&อชมโชว์นี& สามารถเก็บภาพความประทับใจ หรือชมวิวทิวทศัน์ได้ตาม
อธัยาศัย 
โชว์จางอี&โหม่ว (Impression Lijiang) ซึ& งกาํกบัการแสดงโดยจาง อี�  โหมว ผูก้าํกบัชาวจีนที&มีชื&อเสียงกอ้งโลก ซึ& งจาง 

อี�  โหมว ไดเ้นรมิตเวทีการแสดงกลางแจง้ขึ�นมาบนความสูงกว่า N,>>> เมตร เหนือระดบันํ� าทะเล โดยมีภูเขาหิมะ

มงักรหยกเป็นฉากหลงัอนัอลงัการ ซึ& งการแสดงนี� ไดใ้ชน้กัแสดงซึ&งเป็นชาวบา้นกวา่ F>> ชีวิต มาโชวร้์อง เตน้ เล่น 

พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลงัการ ซึ& งเนื�อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื&องราว ใหไ้ดรั้บรู้ถึง

วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ของชนเผา่ต่างๆ ในเมืองลี&เจียง ถือว่าเป็นการแสดงโชวก์ลางแจง้ที&ยิ&งใหญ่ตระการตาเป็นอยา่ง

ยิ&ง 

             
ในกรณีที&มีการประกาศปิดใหบ้ริการชมโชวจ์างอี�โหม่ว อนัเนื&องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศ หรือ
ในวนัที& <0 – N> ธันวาคม ของทุกปีจะมีการปิดบาํรุงซ่อมแซม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ในการปรับเปลี&ยน
โปรแกรม นาํท่าน ชมโชว์ Echoes of Shangri La แทน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู สุกี&เห็ดไก่ดาํ (5) 
บ่าย นาํทุกท่านสู่ อุทยานนํ&าหยก (Jade Water Village) เป็นสถานที&ท่องเที&ยวแห่งใหม่ในลี&เจียง เป็นหัวใจทางดา้น

วฒันธรรมของชนเผ่านาซี มีความกลมกลืนกบัธรรมชาติที&งดงาม ประกอบไปดว้ยประตูสวรรค ์มีรูปปั� นแกะสลกั
ดว้ยไม ้ ขา้งขวาเป็นพ่อ ขา้งซา้ยเป็นแม่ และนํ� าตกมงักรที&ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งไดเ้ป็น N ชั�น ชั�นแรกมีชื&อ
วา่มงักรออกถํ�า ชั�นที&สองชื&อมงักรเล่นนํ� า ชั�นที&สามชื&อมงักรโบยบิน และยงัมีตน้ไมเ้ทวดา ซึ& งเป็นที&สกัการะบูชาของ
คนในพื�นที&นั�นโดยมีอายมุากกว่า E>> ปี และแหล่งนํ� าภายในอุทยานยงัมีอุณหภูมิที&เหมาะแก่การเลี�ยงปลาแซลมอน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทางอุทยานจึงไดน้าํปลาแซลมอลมาเลี�ยงไว ้ท่านจะเห็นเหล่าปลาแซลมอนทั�งสีดาํและสีทองว่ายอยูใ่นสระนํ� าของ
อุทยาน 

 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฉูฉ่ง (Chuxiong) เมืองเลก็ๆ อยูร่ะหว่างคุนหมิง – ตา้หลี& ซึ& งเป็นเขตปกครองตนเอง
ชนเผา่อี\ (Yi Ren) หนึ&งใน 56 ชนเผา่ของจีน  

คํ1า  บริการอาหารคํ1า ณ ภตัตาคาร (6) 
 นําท่านเข้าสู่ที1พกั... Jian Hua Hotel ระดบั O ดาว หรือเทยีบเท่า  

 

วนัที1สี1 เมืองคุนหมงิ – วดัหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดนิหนานผงิเจีย – สนามบินฉางซุย – สนามบิน
สุวรรณภูม ิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (t) 
 นาํท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง (Yuan Tong Temple) ซึ& งถือไดว้่าเป็นวดัที&ใหญ่ที&สุด อีกทั�งยงัถือไดว้่าเป็นวดัที&
เก่าแก่ที&สุดในมณฑลยนูนานอายรุาวๆประมาณ 4,<>> ปี วดัแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นในสมยัราชวงศถ์งั นาํท่านเดินเยี&ยมชม
ภายในวดั ที&กลางลานประกอบไปดว้ยสระนํ�าขนาดใหญ่สีมรกต ตรงกลางสระมีศาลาแปดเหลี&ยมพร้อมกบัสะพาน
เชื&อมซึ&งท่านสามารถเดินขา้มไปเยี&ยมชมไดอี้กดว้ย และวดัแห่งนี�ทางดา้นหลงัของวดัจะเป็นอาคารสร้างใหม่ ซึ&งเป็น
ที&ประดิษฐานพระพทุธชินราชแบบจาํลอง ซึ&งไดรั้บพระราชทานมาจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บ่าย นาํท่านแวะชอ้ปปิ� ง ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที&รู้จกักนัดีในชื&อ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษา

แผลไฟไหม ้ ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก (Kunming Golden Horse and Jade Cock Gates) ซึ& งเป็นประตู
ศกัดิB สิทธิB คู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรยูนนานโบราณเชื&อว่าใครไดล้อดประตูแห่งนี�  แลว้จะทาํให้ศิริมงคลเพิ&มขึ�น
ทวีคูณ 

 
นาํทุกท่านเพลิดเพลิน ช้อปปิ& งหนานผิงเจีย (Nanping Business Street) หรือที&รู้จกักนัในอีกชื&อเรียก ‘ถนนคนเดิน
จินปี� ลู่ (Jin Bi Square)’ ถือว่าเป็นถนนที&เก่าแก่ที&สุดในคุนหมิง ถนนจินปี� ลู่ ตั�งอยูใ่จกลางเมืองคุนหมิง ความพิเศษ
ของสถานที&แห่งนี� คือ ตอนกลางของถนนมีซุม้ประตูมา้ทองและซุม้ประตูไก่มรกตซึ&งภาษาจีนเรียกวา่จินหม่าและปี� จี
จึงเอาคาํยอ่ “จินปี� ”มาขนานนามถนนวา่จินปี� ลู่ซึ& งกคื็อ“ถนน(มา้)ทอง(ไก่)มรกต” ซุม้จินหม่าและซุม้ปี� จีเริ&มสร้างขึ�น
ในรัชศกซวเต๋อราชวงศห์มิง ถึงปัจจุบนันี� มีประวติัร่วม �>> ปี เล่ากนัวา่สิ&งที&น่าอศัจรรยคื์อ ทุก F> ปี จะมีตอนเยน็วนั
หนึ& งที&ตะวนัยอแสงยามสายณัห์ทางตะวนัตกของคุนหมิง มาบรรจบกับพระจันทร์ทอแสงที&เพิ&งโผ่ลขึ�นทาง
ตะวนัออกของคุนหมิง ตรงซุม้มา้ทองและซุม้ไก่มรกตพอดี ทาํใหเ้กิดทศันียภาพอศัจรรยล์กัษณะ “รัศมีบรรจบ ณ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ม้าทองไก่มรกต” นาํทุกท่านอิสระตามอธัยาศยั เพลิดเพลินชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายตลอดถนนแห่งนี�  หรือจะสามารถ
เดินเล่นชมทศันียภาพของถนนคนเดินในเมืองคุนหมิง ซึมซบัวิธีชีวิตของคนทอ้งถิ&นในยา่นนี�  
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

��.`� น. บินลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิโดย สายการบินลคักี&แอร์ เที&ยวบินที& �L��� 
 (ใช้ระยะเวลาบิน   ชั1วโมง �! นาท)ี 

�y.O! น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

** หากท่านที&ตอ้งออกตั\วภายใน (เครื&องบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที&เจา้หนา้ที&ทุกครั� งก่อนทาํการออกตั\วเนื&องจาก 
สายการบินอาจมีการปรับเปลี&ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  -` ท่าน 
� เดก็   ผู้ใหญ่ เดก็

มีเตยีง 
พกัเดี1ยวเพิ1ม 

ราคาไม่รวม
ตั{วเครื1องบิน 

13 – �} ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

18 –  � ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

20 –  ` ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

23 –  } ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

25 –  � ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

27 – `� ตุลาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

`� ต.ค. – �  พ.ย.  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

03 – �} พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

06 – �y พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

13 – �} พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

15 – �� พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

17 –  � พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

20 –  ` พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22 –  ! พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

24 –  t พฤศจกิายน  !}  ��,yyy �O,yyy O,yyy },yyy 

27 – `� พฤศจกิายน  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

 y พ.ย. – �  ธ.ค.  !}  � ,yyy �!,yyy O,yyy t,yyy 

01 – 04 ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

04 – �t ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

08 – �� ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

11 – �O ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

13 – �} ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

15 – �� ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

18 –  � ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

20 –  ` ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

22 –  ! ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

25 –  � ธันวาคม  !}  �`,yyy �},yyy O,yyy �,yyy 

 y ธ.ค. }  – �� ม.ค. }` �t,yyy  �,yyy O,yyy � ,yyy 

`� ธ.ค. }  – �  ม.ค. }` �t,yyy  �,yyy O,yyy � ,yyy 

`� ธ.ค. }  – �` ม.ค. }` �t,yyy  �,yyy O,yyy � ,yyy 

** อตัรานี& ยงัไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทวัร์ คนขับรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ1น ท่านละ �,!�� บาท/ท่าน/ทริป** 
** อตัรานี& ยงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเที1ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ �,!�� บาท/ท่าน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดนิทางไทย และต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั&น) 
** อตัราค่าบริการ สําหรับเดก็อายุไม่ถงึ   ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 

 

• โรงแรมที&พกัอาจมีการสลบัปรับเปลี&ยนขึ�นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนลู์กคา้เป็นหลกั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** สําหรับอตัราค่าบริการนี& จําเป็นต้องมีผู้เดนิทางจํานวน �! ท่าน ขึ&นไป ในแต่ละคณะ กรณทีี1มีผู้เดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที1กาํหนด 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเลื1อนการเดนิทาง หรือ เปลี1ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ1มขึ&น เพื1อให้คณะได้ออกเดนิทาง 

ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื&อร่วมโปรโมทสินคา้พื�นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล ซึ& งจาํเป็นต้องระบุไวใ้น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนชี� แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้าน
จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น 
และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิB ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 3>> หยวน/ท่าน/ร้าน 

 
อตัราค่าบริการนี&รวม 
� ค่าตั\วเครื&องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที&มี   
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที&ยวตามรายการ   
� ค่าที&พกัตามที&ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ < ท่านหรือ  N ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที&ต่างๆ ตามรายการ    
� ค่าอาหารตามมื�อที&ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,>>>,>>> บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์   
 
อตัราค่าบริการนี&ไม่รวม  
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที&ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั   

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ)   
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ คนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ&น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
� ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื&นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที&ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 4,E00 บาท (โดยชาํระพร้อมเงินมดัจาํครั� งแรก) (สาํหรับ

หนงัสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั�น) 
� ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื&นวีซ่าท่องเที&ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 4,K>> บาท (ในกรณีที&ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้

ด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
�  ค่าภาษีมูลค่าเพิ&ม �% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย N% 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื1อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที&ยว กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย  � วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ !,000 บาท ภายใน N วนั 

หลงัจากวนัจอง และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที&ว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั� ง  
2. นกัท่องเที&ยว กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที&เหลือทั�งหมด ครบ ���% ก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัท่องเที&ยวไม่ชาํระเงิน 

หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม รวมทั�ง กรณีที&อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนดัสัมภาษณ์วีซ่า ที&ทาํใหท้างบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที&กาํหนดไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย N> วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที&ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น.  
 

เงื1อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นกัท่องเที&ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที&บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนกัท่องเที&ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทาง
มาที&บริษทัอย่างใดอย่างหนึ& ง เพื&อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณี
ดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้
แรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที&ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื&อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

<.4 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า N> วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 4>> ของเงินค่าบริการ 
<.< ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 4E วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ E> ของเงินค่าบริการ 
<.N ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 4E วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที&ชาํระแลว้ทั�งหมด 

** ทั�งนี�  ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที&ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที&ชาํระแลว้เนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที&ยวให้แก่
นกัท่องเที&ยว เช่น การสาํรองที&นั&งตั\วเครื&องบิน การจองที&พกั เป็นตน้ ** 
**เนื&องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั&น ตั\วเครื&องบินตอ้งเดินทางตามวนัที& ที&ระบุบนหนา้ตั\วเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี&ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี&ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินทั&งหมด
ให้กบัท่านทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางที&ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเที&ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. สําหรับอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 4E ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที&มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที&
กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิB ในการยกเลิก เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อก
เดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4> วนั ก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศที&ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย <4 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที&มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที&ยวหรือ
เอเยน่ตท์ุกท่านยนิดีที&จะชาํระค่าบริการเพิ&มจากการที&มีนกัท่องเที&ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที&ทางบริษทักาํหนดเพื&อใหค้ณะเดินทาง
ได ้ทางบริษทัยนิดีที&จะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที&ลูกคา้ดาํเนินการยื&นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไม่คืนค่าทวัร์ที&ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง 
ยกเวน้ในกรณีที&วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี1ยวกับ การยื1นคาํร้องขอวซ่ีา ที1ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิB ในการยื&นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั�น กรณีที&ท่านไม่สามารถยื&นวีซ่าพร้อมคณะได ้จะตอ้งยื&นก่อน หรือ 

หลงั คณะ และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นตามจริงทั�งหมด เช่น ค่าบตัร
โดยสารโดยเครื&องบิน (ตั\ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เนื&องจากท่านยื&นหลงัคณะ  

2. การยื&นขอวีซ่าท่องเที&ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จาํเป็นตอ้งใชห้นงัสือเดินทางฉบบัจริง หากท่านส่ง สําเนาหน้าหนังสือ
เดนิทาง (หน้าแรกที1มรูีป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

3.  
การเตรียมเอกสาร เพื1อขอยื1นวซ่ีาท่องเที1ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ  
สําหรับผู้เดนิทางที1ถือหนังสือเดนิทางไทย 
1. สําเนาหน้าหนังสือเดนิทาง (หน้าแรกที1มรูีป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถ

ใช้ได้) มอีายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า } เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมีหน้าว่างไม่ตํ1ากว่า   หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด `.! x O.! เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กบัหนังสือเดนิทาง) ฉากหลงัตอ้งเป็นพื�นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน N เดือน  

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2.1. กรณผู้ีเดนิทางอายุไม่ถงึ �� ปีบริบูรณ์  

- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดาและมารดา จําเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ที1ออกโดยสํานักงานเขต
หรืออาํเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั�งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สาํเนาหน้าหนังสือเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนงัสือ
รับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามสาํเนาถูกตอ้ง 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศ ที1ออกโดยสํานักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนังสือเดนิทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณเีดก็ ไม่ได้เดนิทางกบั มารดา จําเป็นต้องม ีหนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตรเดนิทางไป
ต่างประเทศ ที1ออกโดยสํานักงานเขตหรืออาํเภอ ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหน้าหนังสือเดนิทาง 
ของบิดา และ มารดา หนงัสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

`.    สําเนาสูจบิตัร ในกรณทีี1ผู้เดนิทางอายุตํ1ากว่า �� ปี 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** รายละเอยีดเอกสารการยื1นขอวซ่ีาที1ได้กล่าวมานี& เป็นเพยีงข้อมูลเบื&องต้นที1ทางบริษัทฯ ได้จดัทาํขึ&นจากประสบการณ์และระเบยีบ
ของสถานทูตฯ ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบตัิของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที1ดุลยพนิิจของประเทศ

ปลายทางเป็นผู้ดาํเนินการ ** 

** เอกสารที1ใช้ในการทาํวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี1ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั&งนี&ขึ&นอยู่กบัตาํรวจตรวจคนเข้าเมืองนั1นเป็นผู้กาํหนด จึงอาจ
ทําให้มกีารเรียกเกบ็เอกสารอื1นๆเพิ1มเติ1มกะทนัหัน ** 

 
เงื1อนไข และ ข้อควรทราบอื1นๆ ทั1วไป ที1ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี�ขอสงวนสิทธิB สาํหรับผูเ้ดินทางที&ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ� าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ� าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทาง
พิเศษอื&นๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เชค็อิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที&จะเกิดขึ�นในส่วนนี�  และ ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด
ใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื&อ เลขที&หนังสือ
เดินทาง เลขที&วีซ่า และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั\วเครื&องบิน ในกรณีที&นกัท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที&เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที&เดินทางจริงของประเทศที&เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนกัท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื&น เป็นตน้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที&ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั\วเครื&องบิน ค่าภาษี
นํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบิน ฯลฯ ที&ทาํใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที&
เกี&ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที&บริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนาํติดตวัขึ�นเครื&องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 4>> มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก
ชิ�นไม่เกิน 4,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ& งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที&ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 4 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที&กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

11. สิ&งของที&มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

12. คณะทวัร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที&ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ& ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที&ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ&ง ไม่วา่กรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ&มเติมขึ�นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิB ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที&เกิดเหตุการณ์นี� ขึ�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม 

 
 
 
 


